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CUVÂNT ÎNAINTE 

Volumul de faţă omagiază una din marile figuri ale culturii româneşti. Reconstituirea 

personalităţii lui Mihail Jora, aşa cum am cunoscut-o noi, cei ce î-ani fost în Breajmă 

zeci de ani, se produce pe calea multiplelor mărturii, a studiilor şi analizelor, a reflexuliti ori- 

ginalității joreşti în scrisul corespondenţilor săi, ca şi a documenielor, cercetate şi alese 

cu inigală. Iar rolul cel mai important revine fără îndoială fragmentelor selecționate din în- 

seşi prozele ieşite de sub pana Meşterului, fie că ar fi vorba de cronici, de scrisori, de proteste, 

discursuri sau pagini de jurnal. Există un înimitabil stil joresc, care-şi pune amprenia 

pe tot ce se leagă de viața şi activitatea omului, artistului, profesorulti. Tocmai această atât 

de caracteristică şi izbitoare configuraţie spirituală ar dori să o pună în himină cartea astăzi 

oferită de Editura Muzicală, carte alcătuită cu grijă, cu dragoste şi— de multe ori — cu 

imensă recunoştinţă. Dacă dincolo de creionarea profilului marelii muzician vezullă şi un 

succint, dar veridic portret al unei întregi epoci, poale cea mai dinamică în zbuciumata 

_ istorie românească, atunci strădaniile celor care au construit şi adus volumul Până în mâna 

cititorului vor. fi din plin răsplătite. 

si PASCAL BENTOIU
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CELLA DELAVRANCEA 

MIHAIL JORA 

Statul român a acordat lui Mihail Jora marele premiu de compoziţie pentru opera 

lui muzicală. În aceeaşi zi îi parvenea, din Franţa, medalia de aur pentru nostimul său 

balet La piaţă. Aceste două distincţii subliniază nu numai talentul său, ci un popas al ta- 

lentului. Îi spun ceasul. Este amiază. E soare în inspirația lui Mihail Jora. Mai are încă 

o lungă după-amiază de viață ca să culeagă grâul talentului său. O recompensă națională 

este un contract de stimă între un popor şi un individ. EL devine un sol al ţării prin cali- 

tăţile sale de sinteză. Oare Jora reprezintă neamul său și poate să aducă în expresia 

muzicală sufletul țării lui ? Da. EI se trage din vechea boierie moldovenească, înrădăcinată 

în pământul ci tot atât de adânc ca și copacii din pădurile lor. Tânăr încă, cântă melanco- 

lia evaporată de pe plaiurile copilăriei în șase melodii apărute în 1914. Anul următor 
primeşte Premiul Enescu pentru o suită de orchestră. La primul apel al războiului, el 

aruncă în foc tinereţea sa violentă, cu un elan aducător de moarte. Un obuz îl sfâr- 

tecă, şi rămâne mult timp lipit de solul pe care-l apăra. În aceste ceasuri înfiorătoare, a 
perceput oare Mihail Jora ritmul misterios al pământului său? A priceput el, în spațiul 
afară din timpul viu, că va trăi, pentru că auzea — pulsând pe inima lui — cântecul 
victorios al naţiunii ? Fără îndoială — pentru că miracolul vindecării lui nu poate fi explicat 
decât prin dorința incăpățânată de a nu muri. | 

În 1924 el compune Privelişti moldoveneşti, delicată transpoziţie a nuanţelor unui 
peisaj familial. Pe urmă se succed cvartet, coruri, melodii pe versuri de mari poeți români, 

apoi un balet, La piață. Toate compoziţiile lui Mihail Jora îi seamănă. Cu nasul lui care 
taie văzduhul, mâinile fine, ochii ca cărbunele şi păr vulcanic, impune din clipa în care 
apare — prin simpla prezență. El nu îngăduie vulgarității să vorbească. Nu tolerează. 
decât ce e frumos şi drept. Este spiritual, şi-i place veselia pentru că este o armă impotriva 
emfazei. Entuziasmul lui este liric, şi opiniile lui — întotdeauna curajoase. Sincer — pen- 
tru că este prea vioi ca să-și compună o atitudine—, merge cu capul sus pe drumul vieții, 

retezând mărăcinii, nepăsător când îl ințeapă spinii, gata la atac când e vorba de un ca- 

marad fără apărare. Compozițiile lui au calitatea firii lui aristocratice şi se impun imediat 

printr-un ritm original, animat de o sevă folclorică, fără monotonie, nici îngreunare. Găsește 

modalităţile caustice care reliefează fraza muzicală, iar coloritul special al inspiraţiei îi 

permite să se avânte în muzica descriptivă, oglindind peisajul românesc și în schițele care 

evocă o trăsătură de caracter. | 

Cele patru melodii după splendidele poeme ale lui Arghezi sunt de o minunată 

subtilitate. Baletul La piață este un scheci care amintește pe spiritualul romancier rus 

Gogol, iar ironia accentelor aduce un vocabular nou muzicii. 

Fiind un desăvârșit muzicant, cântă la pian cu multă dibăcie, și l-am aplaudat 
adesea la, pupitrul de dirijor, de unde transmite orchestrei năvalnicul său temperament. 
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Iubit, admirat de public, neobosit și încrezător în destinul său, Mihail Jora poate 

cu mândrie să repete maxima lui Vauvenargues : „Cei mai siguri protectori ai noştri sunt 
talentele noastre”. 

— în: Le moment, Bucureşti, 4 XI 1937 
— in: Delavrancea, Cella. Arpegii în ton major, 

Bucureşti, Ed, Muzicală, 1970, p. 224—225 

ANATOMIE MUZICALĂ 

LA O REPETIŢIE A SIMFONIEI LUL JORA 

Zece dimineaţa. Sala Ateneului este o gură de balaur fără dinți. Îngerii din tavan ' 

dorm încă. Lumina joacă hora în cercuri albe de hârtie. Enescu mână  telegarii nebuni ai 

undelor. Sfârâie bagheta ca un şarpe înrăit. Instrumentiștii, cu pleoapele aplecate, în- 

cearcă chinuitor o asemănare cu madonele cu prunc in braţe. Maestrul aruncă ciire, inter- 

jecţii de circ... .,„,hep... hep..."” face salt mortal ritmul. Harpa îşi piaptănă şuvițele de 

păr blond. Mormăie în cușcă contrabasurile. Fagoturile fac semnele cabalistice ale unui 

alfabet satanic. Se prăbuşește în major toba, cu siguranța unui cutremur. A crăpat diso- 

nanţa şi sare din loc cureaua ordinii. Pe estradă au răsărit doi inși — Jora, piramidă de 

unghiuri, Georgescu, cu vibrație de condottier în trup. În mijlocul lor, Enescu seamănă 

cu un cărbune în care lucește diamantul. Pe faţa lui cu orizont de Bărăgan, ochelarii pun 

o expresie de soacră, iar nasul feminin se ascute minuţios de paginile partiturii. Tustrei, 

aplecaţi, caută în impletitura modulaţiilor tâlcul graiului in care clipa aduce culoare, Şi 

bătaia inimii, intonaţii. a a a 

“Se înalţă iar planurile sonore. Cântecul lent al suflătorilor adaugă impreciziuni 

nocturne în peisajul muzical. Parcă ar trece în depărtare îngropăciunea unui dănciuc. Se 

dă uţa-uţa. cu căruța unisonul legănat al violoncelelor. S-a luminat. iar tonul. Jora, des- 

fășurat pe o scară de Cocoş de miazănoapte, merge spre orchestră. EI a gândit 

poemă 'aceasta, care joacă ca o flacără. A scris-o cu suflet de veri : lungi petrecute 

la ţară; în căldura grâului copt şi pâzâitul ţânţarilor, seara. Doinele din zăvoi i-au 

înflorit somnul, lătratul câinilor în apele lunii i-au smuls cadenţa liniștii. Enescu scoate 

acum simfonia din tăcerea semnelor. Surâde blând. Îi place: A pornit sfârşitul. E un țesut 

de-voic bună în melodie, odihnă cu cer albastru şi soarele cel de.toate zilele. Maestrul re- 

petă fraza. Mâna lui ciopleşte expresia, îi dă perspectivă,.o înfăşoară în ecou de, poveste. 

S-au proptit, sunetele în ultimul acord perfect. i Se 

:.: “A alunecat muzica în valea senzaţiilor. noastre. O ducem cu noi. Fiecare şi-o va 

păstra după calitatea sensibilităţii. Nu. se poate apăra. Ne domină şi este prada noastră 

în același timp. Din potolirea sunetelor țâșneşte un curcubeu. ÎL prind în ochii gândului, 

să sar pe coarda lui până ce voi îi găsit ȘI cu ritmul dătător de viaţă nouă. 

Fi 

_ în: Bilete de papagal, Bucureşti, 12 XII 1937 

__ în: Delavrancea, Cella. irpegii în ton major, 

- Bucureşti,” Ed: Muzicală, 1970, p. 225—226 
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APORTUL CREATOR AL LUI MINIAIL JORA 
ŞI ROLUL SĂU ÎN EVOLUȚIA MUZICII NOASTRE: 

(Fragment). . 

La 75 de ani de la naşterea compozitorului 

, 

" Oglindind în coloanele sale viața muzicală a intregii țări, revista Muzica — redac- 
tată intre anii 1916— 1920 de Mihail Mărgăritescu, Maximilian Costin și Ion NonnaOtescu, 
iar de la 1920— 1921 de Maximilian Costin și George Breazul — începuse să publice arti- 
cole în care. năzuința unui număr tot mai mare de compozitori de a exprima un conținut 
legat de viaţă, printr-un limbaj muzical apropiat de înțelegerea și simțirea cercului larg de 
auditori, a căpătat o formulare teoretică... Lu „a 

n acest sens, în anul 1920 redacția revistei a iniţiat o anchetă în rândul compozi- 
torilor, criticilor şi folcloriștilor, în vederea găsirii posibilităților de creare a unei școli na-, 
ționale pe baza folclorului (răspunsurile muzicienilor âu fost publicate în numerele 3, 5, 
6 şi 12 ale revistei). +... Aa a i 
„Părerile erau împărţite; folcloriștii, cunoscând deja — ca în cazul lui Constantin 
Brăiloiu şi George Breazul — o parte însemnată a creației populare, au afirmat categoric 
că folclorul nostru este cu totul apt pentru a servi drept bază unei creații culte. 
„Dintre compozitorii care au răspuns la chemarea revistei, Mihail Jora Și-a.exprimat. 

ferma sa încredere în viitorul şcolii noastre naționale :,,A contesta existența muzicii noastre 
populare ar echivala cu declaraţia că nu avem o limbă românească. Căci nu faptul că 
muzica poporului nostru a putut fi influențată de aceea a altor națiuni poate da dreptul 
a se spune că nu e originală, după cum nimănui nu-i trece prin gând să declare că graiul 
românesc n-are un specific, deoarece afară de cuvintele de origină latină, prin influența 
diferitelor rase care s-au perindat prin țara, noastră, intrebuințăm cuvinte de origine slavă, 
turcească sau grecească”. aa ă 
„ În acelaşi loc, explicând dependenţa unora dintre compozitori față de şcolile de peste 
hotare la care s-au format, Jora încheie cu considerații asupra viitorului muzicii românești : 
„+ « am Speranța că școala românească va fi în curând un fapt implinit prin tendința com- 
pozitorilor. noştri de a scăpa, de influenţe străine și a sc apropia mai mult de sufletul po- 
porului nostru, a a 

Pornind de la aceste convingeri, muzicianul a militat timp de decenii, pe un plan 
multilateral, în calitate de compozitor, pedagog, interpret, critic, sprijinitor al vieţii artis- 
tice, pentru constituirea, și afirmarea culturii noastre muzicale moderne. 

— în; Bfuzica, Bucureşti, 16, ar. | 10,: X 1966, p. 1 
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„Istoria muzicii: românești se pierde 'în negura, vremilor şi c;legată de sufletul 

artistic atât; de puternic al. acestui popor. În nenumărate. secole de, frământări și vi- 

Draţii, s-au copt în soarele vremii un fond de emoție. etnică și odată. cu el, exprimate în 

forme de o rară bogăție, imagini muzicaie proprii.. Muzica populară românească e o ladă: 

de zestre plină. de frumuscţi,.din care compoziţia cultă își scoate nenumărate găteli, împo- 

dobindu-și. făptura înaltă și zveltă.. Muzica, populară -românească e, pământul fertil pe 

care, şi din care au crescut strălucitoarele grădini ale simfonismului nostru modern. -. . 

Să aruncăm astăzi lumina pe chipul unui reprezentant, de seamă al muzicii româ- 

nești contemporane, a cărui vastă. carieră: simbolizează, topirea muzicii populare în cea 

cultă: MIHAIL JORA. e 
Sa În cultura, unei țări, fiecare generație își înscrie. mesajul, în care;se. cuprind în 

forme” oarecum închise dorințele, tendinţele și istoria vie a porii, reflectate în imagini 

artistice. S-ar putea face incursiuni foarte interesante în istoria stilurilor, care ne-ar dovedi 

că. generaţiile reprezintă: etape,. trepte de: evoluție artistică precise. Sigur. că. ele sunt 

inele câic se leagă și se condiționează, dar. fiecare își are caracteristica ci, oglindind o serie 

de fapte şi de condiţii specilice, Generaţia muzicală a lui Mihail” Jora s-a născut în, focul 

unei lupte mari de afirmare: muzicii culte româneşti, în primul pătrar, al secolului, XX. 

Lupta aceasta era purtată, cu mulți ani înainte, de George Enescu. Jora şi cu ai lui, numă- 

rând ca mai de seamă pe Andricu, Drăgoi și Negrea, vin pe un teren pregătit, dar cu 

plantăţii puţine. Generaţia aceasta răsădește din plin puicţii care astăzi sunt păduri vigu- 

roasc. Acesta a fost mesajul lor :. afirmarea şcolii., Pe atunci, acu m 30—40 de ani, vânturile 

formalismului ar fi putut să dezrădăcineze fragedele răsadnițe ale muzicii simfonice româ- 

nești, dacă n-ar fi vegheat asupra, lor Mihail Jora, Andricu și alții. Din exemplul viu al 

lui Enescu, generaţia lui Jora dă ca însăși exemple vii, creând un val de muzică puter- 

nică, inspirată. din folelor, e apa 

- Apariţia . Priveliştilor anoldovenești „ale lui Mihail Jora. în: 1924 e-o răscruce în 

istoria" muzicii moderne româneşti, ea. însemnând afirmarea programatismului, simfonic 

la noi, pe treaptă cea mai înaltă, și un mod nou, de „expresie, în muzica noastră cultă. 

De atunci, .Jora a creat nenumărate opere, fiecare avându-și rostul ci adânc, punând pro- 

bleme de îndrăzneală artistică, de măiestrie înaltă, punând problema cuceririi unui limbaj 

intonaţional, pe cât. de:nou, pe atât.de românesc. Si 

_: Mihail Jora are: în faţa lui acum o carieră de aproape 40 de ani. Zeci de 

aa . 

Gpusuri, 

zeci de victorii : cei mai de seamă compozitori, tineri i-au fost elevi ; numele lui circulă pe 
toate buzele, te cheamă.pe afișe. -- S-ar.putea crede.că, mulțumit de cariera lui, conten 

plă peisajul vast al artei româneşti cu ochii unui om care şi-a săzui datoria care 23 Po 

răsplata dragostei și admiraţiei.. Nimic mal fals. Jora a fornit de a Jaza eru da mei Sin 

bioze : de la topirea folclorului în elementul cult ; el face parte din echipa ce ŞOC, a ap 

compozitori de, seamă, care: nemailuând temele aidoma, ci creându-le. în Sensu popular, 
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au fondat un limbaj nou. El a ajuns astfel, prin transfigurări necontenite, la o concepție 
şi la un stil propriu; o concepție și un stil însă în care nu s-a închis niciodată. Ca artist, 
pe Jora îl bântuie o mare neliniște : frica de învechire, de închistare. Teama de şablon îl 
frământă, pentru că el consideră aceasta ca o moarte civilă a artistului. A căuta în tine 

și în istoria timpului tău mereu alte aspecte, şi a le realiza cu mijloace mereu proaspete, 
mereu noi, pentru că stări noi de conștiință cer moduri noi de expresie, iată crezul estetic 

al acestui mare artist. Iată de ce nu l-am văzut niciodată cu adevărat mulțumit de operele 
lui. Are o conștiință atât de inaltă și dorește atât de mult de la arta muzicală a timpului 
său, încât nimic din ceea ce face nu i se pare pe măsura esteticii către care tinde, pe 
care o visează. Marea nedreptate față de sine poartă în sânul ei însă, sâmburele înflăcărat 
al înnoirii, al progresului. Cea mai mare luptă a lui este cea cu sine însuși ; nu cruță nici un 
chin în creaţie ; de aceea fiecare lucrare nouă ce o bătălie câștigată, pentru că reprezintă o 
nouă. cucerire în expresie, deşi fundalul sufletesc e același. 

Căutările lui artistice sunt emoționante pentru că sunt profund umane. Și dacă 
este cel mai programatic dintre toţi compozitorii români, e pentru că dintre toți, el a simțit 
cel mai mult nevoia să se adreseze literaturii pentru a: zugrăvi sentimentele. Este adevărat 
că Simfonia lui, Sonata pentru pian sau Sonata pentru. violă şi pian sunt incontestabile 
izbânzi ale genurilor. Dar, ceea ce îl reprezintă pe Jora din plin sunt cele patru balete, cele 

„65 de'lieduri şi Balada'pe o temă haiducească, pentru bariton, cor şi orchestră. ' Jora e un 
mare liric, în sensul unui mare oglinditor de sentimente. Toate ascunzișurile sufletului 
omenesc se transformă în alambicul minunat al artei lui, în muzică. Paleta lui muzicală 
e complexă, multicoloră ; astfel, îl vedem trecând de la sarcasmul galant al baletelor La 
Piață sau Demoazela Măriuja, la lirismul dulce și verva sanguinolentă a baletului Când 
strugurii se coc ; de la duioșia aproape romantică a baletului Curtea veche, la patosul dra- 
matic, chiar tragic, din Balada scrisă recent. Așa se explică cele 65. de lieduri, cuprinzând 
texte de o mare frumuseţe, printre care cităm pe Eminescu, Arghezi, Blaga, Rilke ; poezii 
care au închis în forme noi şi emoţionante, sensibila și draga biografie a compozitorului. 

„Maestrul scrie încet, copleşit:de gânduri multe. EI închină săptămâni și chiar luni 
unui lied. Zvâcnetul exuberant al unei armonii, care azi i se pare inspirată, e curmat mâine 
de guma necruțătoare. Și nu din nevoia unui spirit: artificios sau a unei originalități ex- 
cesive, ci din dorința unei transcrieri cât mai credincioase în inefabilul muzical a stărilor 
sale de conștiință, a concepţiei sale. Muzica lui e neprevăzută, plină de meandre, e uncori 
convulsivă. Reprezintă un suflet complex, în luptă cu mijloacele expresive ale unci arte 
complexe, ale unei arte noi, care nu se oferă dintr-o dată. Îți trebuie timp .ca să-ţi însu- 
şeşti muzica lui Jora, pentru că materia ei e de mare densitate emoţională, pentru că fiecare 
efect sono e organizat şi gândit. Pe aria unui lied, de pildă, cresc melodii. sau  frânturi de 
melodii înveșmântate în cele mai neașteptate armonii ; emoții condensate uneori în timpi 
nespus de vii, de mișcați. Așa de pildă, liedul Dans pe versuri de George Lesnea, care du- 
rează 50 de secunde, e un univers în sine, de o.mare savoare și originalitate. Trebuie să-l 
auzi de nenumărate ori, să-l urmărești cu partitura în mână, ca să-i poți desprinde bo- 
găţia de conținut, căreia un allegro foarte susținut îi împrumută un caracter de fulger... 
“Spuneam mai înainte că Jora ar avea dreptul să zâmbească mulțumit, ca un gră- 
dinar care-n miezul toamnei își cercetează cu dragoste o grădină prea plină. de roade. 
Operele lui sunt prețuite, mesajul generaţiei lui a ajuns în mâini bune, elevii îl iubesc și 
ii duc şcoala mai departe. Un anumit sentiment de împlinire îl străbate ; arareori însă, 
ȘI mai degrabă pentru izbânzile altora. El nu se situează coritemplativ la marginea istoriei, 
ci în mijlocul ei, freamătă cu generaţia nouă la un loc. EI se simte şi este un om tânăr, un 
om care îreamătă cu vânturile proaspete, un om aplecat mereu spre noutate. E un 
mare pionier, e adevărat. Dar în cei 40 de ani de carieră, iuțind pasul, el n-a rămas în 
urma elevilor săi, ci umăr la umăr duce lupta împreună cu ei. "Mesajul generaţiei noi nu 
mal este afirmarea școlii naționale românești, care acum. e constituită 'și puternică. Me: 
sajul generaţiei noi. este ihistrarea acestei școli cu exemple cât. mai: strâlucile, ce poartă pecetea bucuriei de viaţă şi a frumuscții sincere. Și tocmai aici mi se pare trăsătura cea 
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mai interesantă a sufletului lui Jora: această putere a lui de a-și însuși mesajul 
gencraţiei noi și de a lupta pentru cl, cu aceeași forță cu care se lupta acum 30 de ani, 

ca tânăr. Acest suflu înnoitor care străbate opera lui îi dă o veșnică prospețime și ac- 
tualitate. 

Jora însumează acest curios fenomen de îndrumător și de coleg, sinteză vie a două 
generaţii de cultură, iubind arta românească şi slujind cu , înflăcărare drumul: ci spre inima 

omenirii. 
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IISETTE GEORGESCU i 

IN MEMORIAM MIHAIL JORA 

L-am cunoscut pe Jora din prima tinereţe, i-am fost și elevă. Jora își alcătuise la el acasă un curs de teorie i solfegiu. Eram în total patru prietene : Kitty Deleanu, care mai târziu a devenit o bună instrumentistă de muzică de cameră, Madeleine Lipatti, pianistă şi bună muziciană, născută Dannhauer, Mia Steriadi, fiica pictorului "(prieten cu Jora), înzestrată cu multe talente, deşteaptă dar ieneșă și neastâmpărată, și cu mine. mi aduc aminte de diversele reflecții făcute de Jora în timpul lecţiilor. De exemplu : „Uitaţi-vă la Madeleine, iar a luat un aer 1830”. Sau Miei Steriadi : „„Lar te-ai înecat ca țiganul la mal”. Mia, în timpul solfegiului, făcea grimase, spunea câte o şotie. Jora câte- odată făcea haz, altădată își pierdea răbdarea : „lar ești în popuşoi, Mia “sau „am să-i Spun lui tată-tău să nu te mai trimeată la lecţie. Ce, ne jucăm aici? Ce crezi, dacă tata e prietenul meu poți să-ți faci di cap?” Mie : „Ehei, Lisetto, măsura, măsura ; dacă n-ai fi copchilă aș spune că ești amorezată”. - | 
După un timp am plecat în Germania la studii, de unde m-am reîntors după trei ani cu o diplomă de pian și altă foaie separată, dată de o profesoară care fusese cântă- reață la Operă, recomandând să mă țin de cultivarea cântului, având serioase apti- tudini pentru muzica vocală de cameră. Am început să iau lecţii cu Stroescu, care sosea din când în când de la Paris. Dăduse recitaluri cu Alfred Alessandrescu la pian cu mare Succes, Accepta să vină acasă, să-mi predea lecţii particulare. Locuiam la părinții mei, care aveau casă în strada Spătarului, la doi paşi de locuinţa lui Jora din strada Silvestru 16. Seara, Jora venea destul de des la noi, câteodată cu soţia. Ne povestea tot ce trăise în timpul primului război. Îi cântam și aprecia din ce în ce mai mult calitățile de inter- pretare. Altă dată sosea cu albume de transcripții la patru mâini de Beethoven, Schumann, Brahms, Citeam la prima vista, Jora spunând : „Când mă gândesc cum te împotmoleai la solfegiu !” 
Între timp mă măritasem, continuând să locuiesc în strada Spătarului. Jora nu a putut veni la nuntă ; murise tatăl lui cu două săptămâni înainte 

ă, trebuind să-mi câștig un venit, după pierderea masivă a averii tatălui meu. Continuam să cânt cu el lieduri la el acasă. ntr-o zi mă privește și spune: „Ce-i cu tine? te-ai îngrăşat. Ce te umfli aşa? MÂ- nânci prea mult?” „Nu, aștept un copil”. „Păi ce nu spui, fato? Doar îl faci cu chirostie !” 
Cu timpul, înțelegerea crescândă pentru liedurile lui cr dere adâncă în zămislirea lor. Stăpân pe dificultăţile de inton dar pe-atunci erau departe de a fi, Jora ţinea la o variet tatea cuvântului, la o dicțiune perfectă. „Lipsa Ea „omoară și dăunează grav executării liedului, să-şi inchipuie la început a fi actor, să-şi recite poezi 

case o colaborare și pătrun- 
ație ce astăzi par mai ușoare, 
ate în culoarea și expresivi- 

dicțiunii e o greşeală fundamentală. 
şi nu numai a liedului. Cântărețul 

a pătruns de semnificaţia ei, apoi să 
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| 
| dea viață cântecului”. În această împletire intre sunet și cuvânt, Jora a fost un mare 

meşter. EI a intuit acel foşnet produs de anumite versuri selectate. A transpus inflexiunile 
limbii româneşti rostite. L-am întrebat de ce a scris atât de puţin și atât de târziu 
pe:versuri de Eminescu. Mi-a răspuns atât de frumos : „Limba lui Eminescu cântă prin 
ca însăși, de accea îmi este greu. În general scriu greu, foarte greu. Nu sunt Richard 
Strauss, care orchestra direct și mai vorbea concomitent cu unul și altul”. Această 
mărturisire. am constatat-o când într-o. vară, la el la Snagov (fratele lui Lily Jora, 
Grigore Gafencu, :avea o vilă ce le-o pusese la dispoziţie), Jora închiriase o pianină: 
Lucra numai dimineţile cu pianul alături. Îl auzeam cum repeta la infinit o măsură. 
Se oprea, iar.:o repeta... L-am întrebat de ce repetă la infinit o măsură. „Uite aşa 
scriu eu, ci: caznă și migală”. Cred că această caznă o avea când orchestra. În cântece 
izbândea câteodată: miraculos. Un exemplu : Proza pe versuri de Bacovia. L-a compus 
într-o seară, fiind la țară la Filip Lahovary și Cella Delavrancea, fără să fi schimbat vreo- 
dată o notă. L-a deranjat însă foarte tare când a fost nevoit (din anumite motive) 
să schimbe cuvântul „,jidovit” cu „,necăjit”. Tocmai această tărăgănare a cuvântului 
„jidovit”” îi dădea şi mai.pregnant o lamentaţie ce există în cântecul ebraic. Când îl inspira 
poezia se năștea.liedul, dând mâna cu poetul. Jora, după cum se știe, a scris majoritatea 

| cântecelor.sale, pe versuri de poeți români.: Avea anumite predilecții, in care se simţea la 
G> largul lui. Aceștia erau:: Arghezi, Bacovia, Blaga, Voiculescu și la urmă Mariana Dumi- 
O trescu, această minunată poetă care ar trebui să-și trăiască din plin succesul binemeritat, 
4% atunci când actorii noștri se vor decide să se pătrundă de valoarea versurilor ei și să le 
A) recite. Cântecele lui: Jora deveniseră pentru mine atât de legate de vers, incât nu puteam 
> recita poezia neascciată de firul melodic joresc. Îmi permit a spune că există un stil joresc 

care face:pârte, din privilegiul compozitorilor care pun o piatră fundamentală în creația 
| lor,.deschizând 'apoi drumul altora.  .. . | : 

Îmi aduc aminte de o zi memorabilă. Sună lu telefon și imi spune : „Poţi să treci 
pe:la mine?. Vreau să-ți arăt ceva”. Cum am ajuns, s-a așezat la pian. „Ascultă, e un 
cântec 'mai 'special;: poate. vei: putea, poate nu vei putea; poate iţi va plăce, poate 
nu-ți va plăcâ. Stai-și ascultă atent. Cântecul e susținut de câte o notă sau acord 
disparat la'pian. E un cântec de jale, 'de tristeţe, amărăciune și gol. E ca un fel de re- 
citativ intonat pe.un șir de note când suitoare, când coborâtoare, E jalea unei țărănci 

„care își: plânge 'amârul. Trebuie. să-l redai când melancolic, când dramatic, când cu 
infinită jale, când cu disperare, cu tragism. E scris după Arghezi. Să nu-l asociezi reci- 

tâtivului din Pelleas și Melisande, când citeşti scrisoarea lui Golaud. Te-am auzit şi 

mi-a plăcut cum. ai cântat”. (Fusese o conferință ţinută de Ciomac la Fundaţia Carol, 
despre Debussy și opera Pelleas și Mclisande, la care s-au cântat fragmente din operă. 
Muza Ghermani-Ciomac susținea la pian partea orchestrei, Lieschen Băicoianu cânta 

MElisande,: eu rolul lui Genevieve — cu scrisoarea lui Golaud. Mult deasupra noastră a 

tuturora: era Siroescu, căruia 'rolul lui Pellas îi intrase în sânge. Îl cânta la Opera din 

Paris::Ne:strunise și 'pe noi fără menajamente). Revenind la ziua memorabilă... Jora a 
început 'să-l icânte. -Se oprea, revenea. L-am rugat să-l mai repete de două ori în șir. 

După: ce a terminat, mă. întrebă : Ei, ce zici, îți place? Ai să poți să-l redai. așa 

cum .trebuie ?:De ce taci? ” I-am răspuns emoţionată : „E genial, sunt atât de tul- 

burată, e genial !” Era Cântec din fluier. Auzindu-l mai târziu, Paul Constantinescu a spus : 

„Dacă Jora ar fi scris numai Cântec din fluier şi tot ar îi un mare compozitor”. | 

d . - „La început l-am disecat măsură cu măsură pentru intonaţia care cerea o mare pre- 

cizie:; schimbând inflexiunile, respectând firesc textul, începusem să-l asimilez şi să mă 

pătrund de frumusețea lui. Jora, din ce în ce mai mulțumit, mi-a spus : „Bray o fato, 

eram" Sigur că: vei putea, de aceea te-am chemat”. Cu toată modestia lui, și-a dat 

seama că realizase o capodoperă. Jora a iubit acest cântec, așa cum a iubit multe dintre 

| ele: Ascultându-le, unele îl tulburau. Pe unele le asculta cu atenție, pe altele uita de 

| multe: ori că :le-ar fi: scris. Parcă îl văd odată spunând: „Aăi să fie, uitasem, dar 
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știi-că nu e rău, nu e rău deloc”. Nu o făcea dintr-o falsă cochetărie, exclamația cra 

foarte sinceră, așa cra cl. E Da 

- Accepta sugestii când acestea il convingeau. La unul din recitalurile cu Jora inclu- 

sesem Colindul uilal pe versuri de Voiculescu, alături de alte prime audiții. La o repetiţie 

îi spun: „Nu știu, poate greșesc, dar simt. aici, la a treia măsură înainte de final, 

când spun « între ei Cristos », o mică cezură. Apariţia cuvântului « Cristos » e un moment 

de iluminare, şi apoi un ifardando care, se prelungește până la. nota finală,. ținută pe 

cuvântul « plânge » (mi natural)”. Jora a fost de acord, a luat imediat creionul Şi a 

adăugat pe loc: 7ifard. i a a 

Jora nu a fost și, din păcate, încă nu este cunoscui peste.hotare. Din vina lui, si- 

gur nu. Vina e a acelora care se gândesc la succesele personale, în dauna unul. punct: de 

datorie și onoare pentru creația românească; În ceea ce privește nerecunoașterea creației 

sale, am trăit-o personal când,. invitată cu Valentin Teodorian să susţinem un recital la 

Radio Geneva, am inclus în program lieduri de. Jora şi Ciortea. Jora ne-a propus să im- 

primăm Proza, Colindul uilat şi Incantaţia (pe versuri de Mariana Dumitrescu). Imprimarea 

s-a desfășurat șnur, numai cu două opriri. Programul cuprindea în prima parte: lieduri 

de Debussy şi Hugo Wolf. Valentin era în mare formă. Directorul muzical Derbes, venind 

la un moment dat să asculte, a mărturisit că nu auzise. de numele .lui Jora. Liedurile 

i-au plăcut, admirând perfecta mânuire melodică, dar spunea că sunt scrise într-o formă 

cam romantică în comparaţie cu ce se scrie astăzi. I-a plăcut sincer acea coeziune între 

noi, cei doi executanţi. La întoarcere Jora mi-a cerut să-i spun franc dacă liedurile lui au 

plăcut. I-am răspuns tot atât de franc (bincînţeles, abținându-mă să-i spun de. necunoa- 

şterea numelui său). La remarca asupra „romanticului” Jora, puţin acidulat, îmi spune: - 

„N-am să-mi întorc mintea să scriu numai de dragul ciocanelor,. tigăilor şi. altor năzdră- 

vănii pe care le întrebuințează caraghioșii ăștia. S-o facă alţii. N-am: să-mi întorc mintea, 
iaca așa.. Nu m-am impus altora, nici elevilor mei”. NR a a 

Cunoscând în amănunt felul în care Jora. dorea să .fie interpretate (dădea. o mare 
importanță părții pianului), am propus câtorva cântăreți de la Operă care cunoșteau 

stilul liedului — și anume: Valentin 'Peodorian, -acest cântăreț cultivat și inteligent, 

Yolanda Mărculescu, minunată interpretă de lieduri, cu o remarcabilă înțelegere muzicală, 

Elisabeta Neculce-Cartiș, cu vocea ei frumoasă, de o mare sensibilitate, şi Arta Florescu — 

să includem în recitalurile pe care le susțincam, lieduri de Jora. Iniţiativa a fost mai întâi 

o imprimare destul de substanţială, pe care an. făcut-o cu ajutorul lui Ion Dumitrescu la | 
Uniunea Compozitorilor, maestră de sunet fiind Șake Bogosian, care-şi cunoștea meseria 
şi care ne-a ajutat la imprimare cu multă conștiinciozitate. Bineinţeles, aceste prime în- 
registări cu foarte rnulte din liedurile lui Jora erau făcute în condiţii destul de improprii, 
în subsolul unei săli sumbre de la Uniunea Compezitorilor,. care pe atunci se afla în Piaţa 
Amzei, în fostul Conservator. Imprimările de altă calitate au fost făcute mai târziu, la 
Radio, cu Valentin Teodorian, Arta Florescu, Elisabeta Neculce-Cartiș. Din păcate, 
mult prea puține cu Yolanda Mărculescu (majoritatea erau cele imprimate la Uniunea 
Compozitorilor). Cauza era plecarea definitivă şi neașteptată a Yolandei Mărculescu, ple- 
care ce, după cum se știe, era soldată în regimul de-tristă amintire cu ștergerea numelui 
celui plecat. La început puteam număra pe degete pe cei ce vroiau să-și bată capul, supuși 
la mare caznă ; chiar şi pe cei familiarizați cu dificultățile unor armonii și intonații neobiș- 
nuite. Am imprimat mai târziu cu Martha Iessler câteva lieduri pe versuri de. Mariana 
Dumitrescu, pe care le-am cântat apoi la unul din festivalurile Enescu. - | 

Înaintea. oricărei apariţii — concert sau imprimare — doream să avem girul .com- 
pozitorului. E. o datorie a fiecărui cântăreț să respecte cât mai fidel dorințele autorului. 
Jora era modest, foarte modest, dar era firesc să se bucure de un succes. Am asistat la 
cel'mai.mare pe care l-a avut vreodată : reprezentarea în 1942, la Teatrul Naţional, a bale- 
tului Demoazela Mâriufa. Mai apoi, din motive politice, n-a mai fost niciodată reprezentat 
integral. În finalul baletului se arată arderea Regulamentului organic. Baletul era dirijat 
de, Jora, care suferea de un; trac ce pur și simplu îl imbolnăvea '(în general,..de câte 
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ori se întâmpla -să dirijeze'un concert ;- acest. trac l-a făcut cu timpul să renunţe la 
dirijat. Păcat, „Jora era muzician până-n vârful degetelor). Succesul baletului a fost enorm. 
Lumea nu mai conitenea să strige ura, să-l cheme repetat la rampă. Noi, prietenii, l-am 
luat pe sus după spectacol la renumita Caf6 Corso, unde toată seara, până târziu, nu mai 
isp. ăveam să, ne manifestăm bucuria acestui-succes. Jora, emoționat, ciocnind un pahar, 
ne spune : ,;Măi, drâgii: mei, rău îmi pare că n-am picioare să gioc” (moldovenismele erau 
curcate în'vorba -lui). - pe o Se 

"Cu câteva luni înainte eram la Cella Delavrancea, care aștepta pe Jora să-i cânte 
la pian din Demoazela Măriuţa. Cella stătea rezemată lângă pupitrul pianului, ascultând 
cu atenție mărită. Când a isprăvit, Cella l-a sărutat spunând: „E admirabil, Mișucă, 

întrevăd un:mare succes.. Îţi trebuie. o interpretă -cu gamă mare de posibilităţi. Numai 

Floria Capsali o poate face”. Și-așa a și fost.: Floria a făcut o creaţie. După premieră, 
George -Breazul scrisese în una din cronicile sale : „Baletul :Demoazela Măriuța este o im- 

presionantă întruchipare artistică a unui moment de istorie şi spirit: românesc, magistral 

realizat prin graiul. muzicii 'și al coregrafiei. (..:) nimeni n-a avut -intuiţia genială de a 

exprima o epocă, o mișcare, un-curent de idei, printr-o imagine cunoscută, cum a izbutit 

să realizeze. Jora (...):El tratează;partea muzicală a coregrafiei cu impresionante mijloace 

personale, ncîntrebuinţate: și . nevalorificate până astăzi în' muzica: românească (...)”. 

Da, şi acest minunat balet nu s-a mai dat integral. Nu'e singura pagină tristă în istoria 

culturii românești. sei E : 

: Când trebuia.să vorbească în public, cu o.voce răspicată şi clară, Jora spunea esen- 

țialul pigmentat cu uşoare ironii bine cântărite, că în admirabilele cronici scrisc de-a lungul 

anilor. Succesele nu i-au alterat niciodată felul de a fi. Îngâmfarea, invidia, ambițiile per- 

sonale;: lupta -pentru mărire nu-i aparţineau. În schimb se.lansa de multe ori:în contra- 

'ziceri care puteau ajunge până la absurditate. Avea ieșiri violente şi ierta greu lipsa de 

caracter, mai cui seamă a acelora care s-au întors cu.::180 de grade atunci când. Jora a 

fost timp îndelungat ostracizat,;suferind de lipsuri fizice și morâle prin interzicerea exe-- 

cutării operelor sale,: urmare: a atitudinii și opiniilor formulate în public. fără să-şi pună 

mănuși. Eram de față la sala Dalles, la o conferință unde pe scenă se aflau în fața mesei 

trei dintre compozitorii ale căror nume mă abțin să le amintesc, dat fiind că doi dintre 

ei nu mai sunt În viaţă, iar la cel rămas, când:se întâmplă să-l zăresc.pe stradă, prefer să 

întorc capul.: Acești, „cavaleri'” ţinând nişte logosuri, unul dintre ci spune : „Jora nenoro- 

ceşte muzica românească”. Pe doi dintre aceștia Jora i-a ajutat nu numai ca profesor, 

dar. și materialicește. Am părăsit sala, scârbită de atâta josnicie. 

În 1951, la Ateneu, în luna septembrie, un concert de muzică românească. Printre 

alți compozitori, :eram . programată cu trei lieduri de Jora. 'Am repetat la cl acasă cu 

pianista Smaranda” Athanasof, pentru a mă pune de acord; Smaranda nu cunoștea 

liedurile. Jora a fost de părere să cânt Proza pe versuri de Bacovia, Bucurd-ie, floarea 

mărului pe versuri de Blaga şi De Paşti pe versuri de Ion Pillat. Cu zece minute inainte de 

a intra în scenă, mă pomenesc cu'un „tovarăş” (nu-mi mai aduc aminte numele lui) şi 

îmi spune : „„Nu avem” nimic împotriva 'dumheavoastră, dar nu:cântaţi decât un singur 

lied de Jora: Cel mai scurt : Cântec. Ii răspund:: „Dâr 'nici nu cunosc un lied de Jora in- 

titulat Câintec”. „„Cum nu cunoaşteţi ? Acela, De Paşti. I-am schimbat titlul. . .* „Dar acest 

lied: — îi răspund — durează exact un minut și 50 de'secunde. Nici n-apuc să-l cânt şi s-a 

sfârşit. E o situaţie carâghioasă”.. Îmi răspunde: „Vă rog să nu insistaţi. Facem şi aşa o fa- 

. - . . . . v . “ze A >» 

voare faţă de atitudinea maestrului Jora... Vă: rog să-intraţi, e rândul dumneavoastră” . 

Am cântat cu un cuţit în inimă. Parcă:i văd pe Ion și Mariana Dumitrescu, Paul Constan- 

tinescu și câţiva prieteni alături de ei, aplaudând cu frenezie, strigând bis, cu ostentaţie 

mărită, pentru a contracara partea adversă, bine ticluită într-o vădită ostilitate faţă de 

Jora. Am repetat cântecul. lon Dumitrescu a fost de-a lungul anilor alături de Jora, şi la 

bine şi la 
Sai 

: î. În legătură cu exclamările lui: . „.O serată la Muza și Manole Ciomac, dată in onoarea 

lui Rubinstein, care venise pentru prima oară în Bucureşti, cu un recital care ne-a uluit.



Atmosfera era extraordinară. Enescu spunea. diverse calambururi.: Îl stimulase și pe Ru: 

binstein, care înşira ancedote și întâmplări din viața lui, provocând hohote de râs. La un 

moment dat Ciomac, care ţinea foarte mult ca Rubinstein să asculte, Sonata pentru pian 

de Enescu, îl roagă pe maestru să accepte să o cânte.. Enescu. s-a așezat la pian. şi a 

cântat-o.. Rubinstein, impresionat, se apropie de, ei şi îi spune : „Maestre, aș vrea să vă 

sărut mâna”, la care Enescu îi.răspunde :. „Aş prefera. să-mi; cânți Sonata. „Şi una şi 

alta” i-a răspuns Rubinstein, dar nu cred să o îi executat vreodată. După audierea sonatei, 

trecând la supeu, apare cu întârziere Țușky Caragiale (logodită cu directorul de scenă de la 

Naţional, Soare Z. Soare). Fuseseră la premiera. unei piese sub direcția lui Soare. Era în 

plină splendoare. Jora; văzând-o,.0 priveşte. şi îi :spune:cu glas 'tare.: „Cum îţi per; 

miţi cucoană...”” (lasă o pauză care ne încremeneşte pe toți)... „cum îţi. permiţi să fii 

în halul ăsta de frumoasă 2” Altă dată, la cunoștințe comune, apare un personagiu destul 

de'marcant în viaţa politică, care se însurase (spre indignarea. întregii familii) cu.o gâscu- 

liță, frumoasă și mult mai tânără. Vrând să-și dea și ea importanţă, în prostia-ei, se adre- 

sează lui Jora : „Domnule Jora,:mata: eşti șchiop sau, faci .pe șchiopul?"”. La care Jora 

îi răspunde fulger : „Mata ești proastă. sau faci pe proasta?” .! ;.. a 

“a. i Odată, fiind la Jora; îmi citea, așezat la biroul lui, o cronică ce trebuia s-o trimită 

la ziar. Deodată se deschide ușa: și apare Dan Grigore. Era în preajma Crăciunului. 

Jora rămâne perplex şi, cu tonul spre forte : „Ce cauţi măi aici? Hei, de ce te-ai întors?” 

(Jora insistase ca Dan Grigore să plece la Viena la studii, convins fiind de marele său ta- 

lent, şi-l propusese, după ce primise: premiul Herder). „Păi, maestre, mi-am luat:și eu o 

vacanţie”, la care Jora și mai forte : „Vacanţieece? Să 'făci bine să te întorci imediat”. 

(Se cunoșteau. dificultăţile plecărilor). După ce Dan a plecat, îl întreb : „De. ce .te-aiire- 

pezit la el cu atâta vehemenţă? Săracul, i.s-o fi făcut. dor de-acasă”. „Ei acum și tu, 

culmea. Mă zbat-să-l pot trimete la Viena și el, magăriul...'” (avea anumite cuvinte care 

le pronunţa în felul lui), „da, da, da, şi dumnealui ii arde a vacanţie”. Izbucnirea lui Jora 

_-era justificată de ferma lui convingere în marile posibilități ale lui Dan Grigore. Capitalul 

sufletesc pe care îl pusese Jora, Dan l-a restituit şi îl restituie de atunci cu mari dobânzi. 

* »- Altădată, la un recital în care în partea întâi a programului inclusesem Les chansons 

de Bilitis de Debussy. Jora îl rugase pe Enescu să vină să asculte Cântecul din fluier 'ce 

figura în partea a doua, dar Enescu a venit de'la început. La final a venit în cabină și, 

după cuvinte în care nu am simțit umbră de convenţionalism, Enescu îl felicită pe Jora 

şi-i spune : ,;Vezi, în La fils de Pan, la măsura a cincea ai cântat fa diez în loc de fa 

becar”, La care Jora îi'spune „N-ai vrea să ne vinzi și nouă puţin din memoria matale? 
a Pe ÎN a a î o. E. Ă i x i: ! Cumpărăm fără tocmeală”. - 

__- Odată, întorcându-se de la Uniune, unde avusese 0” şedinţă, îmi spune : „Măi, 

băietul ista Ion are cap să organizeze și o ţară. A" pus' Uniunea pe roate, parcă o avea 

în buzunar”. . Da ANR 

„Când se enerva, apuca bastonul și se rezema, cu forță sporită, ca să nu-l între- 
buinţeze și pe alături. O scenă povestită de vărul său, Costache Sturza :: Jora se dusese 
să-şi încaseze pensia de invalid: de război. (optase pentru ea). Intră în sala plină cu per- 
soane care așteptau de mult, exasperate de încetineala .casierului care mai făcea și con- 
versaţie în spatele ghișeului. Jora, se âşează în “fundul sălii, lângă ultimul pensionar. La 
un moment dat casierul îl zărește pe Jora :, „„Ah, maestre, nu-v-am văzut, vă rog poltiţi 
la casă”. Jora se scoală, se repede la ghișeu, bate vehement cu. bastonul pe tejghea și-i 
spune ::„,Să faci bine să. dai la rând, și .mai repejor mă rog matale. Aştept până îmi 

Vine rând 
:- “În legătură cu cronicile, Jora era nevoit, volens:nolens, .să asiste la reprezentațiile 

de operă, unde avea un loc în stal centru.: De multe ori îl exasperau insistențele unora și 
altora să mai asculte și dublurile. Când nu-i plăcea își muia penița în oţet, câteodată 
cu prea mare înverșunare. La un spectacol de Aida ce se. reprezenta. la Teatrul Naţional, 
cred prin 1943, spectacol unde cânta Lucia. Bercescu, sosită de.la. Viena după un succes 
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triumfal (când, arigajată pentru două spectacole dirijate de Gogu Georgescu, a trebuit să 

dea încă şapte în' plus, cu coadă la bilete), după! actul''intâi. Jora. se repede furibund 

într-un. cerc: unde comentam spectacolul; spunând cu glas spre forte ::,,Cum se poate, 

alături de vocea minunâtă a Berceascăi, să-i dea de :Radames pe-dobitocul ăsta? Cine 

l-a. distribuit ?*, Intrasem în pământ, dar era imposibil să-i pui. pedală maestrului când 

era. în plină explozie... a ai aa 

Nu-i plăcea să fie fotografiat prin surprindere. Când sc întâmpla, sărea ca fript. 

La o repetiţie la Ateneu, dirija ' Balada, de Faure, cu Smaranda 'Athanasof'la pian. Deo- 

datăi; simte “un clips.'Se întoarce şi vede un tânăr care il fotografia. Se răsteşte la el : „Ce 

faci ? Ce faci ? Ce înseamnă comedia asta ?” Tânărul speriat, cu voce strangulâtă : „Maestre, 

scuzaţi, sunt trimis de ziarul Scînteia”. Jora şi mai enervat : „leşi afară, cu Scânteia ta cu 

tot...” : , a e : 

Vasile Cristian (soţul Lidiei Cristian) scria in programele mele de sală de la Filar- 

monică. La un concert, unde Jora era prezent, se apropie Cristian în pauză şi-i spune : 

„Maestre, vă rog maestre, nu vreţi să scrieţi un cântec pe versurile unui prieten al meu? 
- 

Sunt reuşite”. La care Jora îi răspunde : „Dacă seamănă cu articolele din Scînteia, nu”. 

Într-o zi îl sună la telefon un adept al regimului : „Alo, casa tovarăşului Jora?” 

la care Jora răspunde : „Jora da, tovarăş ba”. i 

Regret că nu posed schimbul de telegrame intre Cuclin şi Jora, ale căror relații 

crau încordate la maximum. Şi-au trimis în aceeași zi vreo 5—6 telegrame. Cred că produse- 

seră telegrafistelor o adevărată erupție de hohote de râs. 

Pe muzicieni şi şefi de orechestră îi preţuia şi admira, dar nu se sfia ca la unii 

dintre ei să formuleze critici, în majoritatea lor bine cântărite. Cel pentru care-a avut 

întotdeauna o părere. dacă mă pot exprima. aşa, stabilă, era Alfred Alessandrescu. Îl con- 

sidera cel mai cultivat şi perfect cunoscător. Pe Alfred'îl consultau șefii de orchestră când 

erau nedumeriţi de vreo inadvertenţă în partitură ; părerea iui nu mai trebuia verificată. 

Relaţiile cu Ciomac cunoșteau când 'quasi-soare, când quasi-furtună, cu toate amintirile 

interesante trăite împreună la Leipzig, Paris și in viața Bucureștiului. Muza, cu bunătatea 

ei proverbială, ajungea să netezească anumite conflicte. Indiscreţiile formulate câteodată 

de Ciomac îl scoteau din sărite. Asemenea și cu Didia Saint-Georges, compozitoare de 

talent (fusese colegă cu el la Leipzig), dar care nu s-a dedicat serios compoziției, 

cu tot talentul ei rămânând la mijloc de drum. La un moment dat s-a ivit o gravă spăr- 

tură în prietenia lor dar, datorită Marianei Dumitrescu, preţuită şi iubită de Didia, con- 

flictul s-a aplanat. | | 

“ Jora ţinea. la prietenii lui şi-i plăcea să-i primească. Se făcuse o tradiţie să ne 

cheme la dejun de Sfinţii Mihail şi Gavriil. Erau prezenţi cu soțiile lor : George Georgescu, 

Alfred Alessandrescu, George Breazul, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Ciomac 

(atunci când nu se întâmpla ca relaţiile lor să fie cu barometrul la zero), Silvestri, apol. 

Florica Musicescu... Îmi aduc aminte de Pascal Bentoiu, proaspăt logodit cu actuala 

soţie Annie. Bentoiu era unul din elevii la care Jora ţinea foarte mult. 

Între amintirile emoționante şi o povaţă pentru mulţi. . Lipatti se întorsese dintr-un 

lung turneu cu George Georgescu şi Filarmonica de la. Berlin (era la începutul războiului). 

Avusese un succes enorm, care atrăsese atenția celor mai cunoscuți impresari, ce-l propu- 

neau un turneu în Suedia și Norvegia, țări neangajate în război. Sosind intr-o Zi la Jora, 

il găsesc vădit emoţionat. Îl întreb de ce e atât de tulburat. „A venit Lipatti, a plecat acum 

jumătate de ceas de aici. Ce crezi că mi-a spus ? Și asta după multă sfială şi tras de limbă 

să-mi relateze succesul de la Berlin şi înțelegerea extraordinară a publicului german. Ei 

bine, Lisetto, ce crezi că-mi spune? «Nu credeţi maestre, că singurul mijloc faţă, de suc- 

cesul care poate deveni o rutină este să uit tot? Frază cu frază, accente, nuanţe? Să nu mă 

culc pe laurii de la Berlin? Să privesc textul ca şi cum nu l-aş fi cântat niciodată ?. d 

Ce zici Lisetto, ce zici? Atâta control faţă de tine insuţi, atâta lipsă de infatuare ! Măi, 

băietul ista e ceva...” îl inecase emoția. 
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În. ultimii ani nu mai avea plăcere să asculte muzică. Spunea: “Am dat-o prin 

sită, şi pe dos şi.pe faţă, nu-mi mâi plac decât Brahms şi o femeie frumoasă...” 

Fusese un pasionat al muzicii wagneriene. Când il întrebam. care. din operele lui 

Wagner îi place mai mult, spunea : „Ultima pe care am duzit-0”. i. zi 

| Jora, născut pe meleagurile Moldovei, purtând 'același nume precum Eminescu, 

a lăsat patrimoniului ţării o comoară care va crește odată cu anii. La. sfârşitul vieții, 

aştepta eliberarea de chinurile fizice pe care nu le mai putea suporta... 

„Şi-a iubit ţara, slujind-o cu devoțiune. Și-a iubit elevii și,.-mai presus. de orice, 
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VALENTIN TEODORIAN! 

îi IMAGINEA PLINĂ DE FARMEC APARTE A LUI MIIIAIL JORA. . > 

o În viaţa oricărui artist intervine la un moment dat — după ani şi ani de activitate — 

momentul unei retrospective, al unui bilanț firesc. Unii îşi trec în revistă realizările, mai ales 

succesele, retrăiesc clipele de extaz evocând aplauzele unui public de care s-au simţit sti- 

mulaţi, alții își rememorează intâlnirea cu personalități de excepție care le-au influențat 

cariera. Fac parte din această a doua categorie. Constat periodic că am păstrat prezentă în 

minte până, azi amintirea momentelor de benefic impact cu traiectoriile unor adevărate 

„corpuri cereşti” ale timpului, regizori, dirijori, compozitori, care mi-au străluminat drumul 

în artă chiar de la începuturi. . i | i 

.. „ Din galeria aceasta, pe care o definesc astăzi ca fiind situată sub zodia unui incompa- 

rabil noroc în ceea ce mă priveşte, se conturează; se ridică, trăieşte imaginea plină de farmec 

aparte a lui MIHAIL JORA. Nu cred că pot să rememorez obiectiv intrarea mea sub vraja 

acestui creator, fără a menționa medierea (condiţie sine qua non) din partea unei adevărate 

specialiste în «materie de cântec jorian, în persoana. maestrei corepetitoare de la Opera 

Română a anilor '50, pe nume Lisette Georgescu. Aceasta. m-a testat, m-a „ademenit”, m-a 

informat şi.— luând asupră-și riscul lansării unui necunoscut care eram — m-a prezentat 

Maestrului. Doamne, oare mai poate cineva să-mi redea astăzi emoția și atitudinea șovăiel- 

nică cu care am apărut atunci în faţa lui Mihail Jora? Cert este că dânsul a exclamat : 

„bine, dar băietul este o surpriză plăcută şi admir faptul că i-am înţeles fiecare silabă”. . .. 

Oare ce-o mâi fi intuit din interpretarea mea de atunci? Poate doar posteritatea reprezen- 

tată prin cele peste 40 de cântece ale sale înregistrate de mine ulterior mai poate explica 

momentul... | 

_Nu o'dată închid ochii şi refac contururile camerei de lucru a casei Maestrului din 

strada Silvestru, ale cărei scări interioare le-am urcat şi le-am coborât de zeci de, ori. Nuo 

dată închid ochii şi-l văd pe EI stând țintuit în fotoliu, in spatele biroului, întinzându-ne 

mâna aceca cu degete lungi şi fine, și parcă-l aud aievea spunându-ne : „vă mulțumesc că 

aţi venit să mă « colindați > măi copii” ... Eram mereu intr-al nouălea cer, ca de fiecare 

dată când reveneam la Mihail Jora. 
| 

„ Mărturisesc că nu-l înţelesesem de la început. Ba chiar, tinerețea mea năstrușnică 

m-a făcut să-i adresez o oarecare indelicateţe. Preocupat de precizie, i-am semnalat la un 

moment dat că mă deranjează teribil unele disonanțe, căutate parcă (auzi insolență 1...) 

şi care imi pun probleme în orientarea tonală. Maestrul m-a liniștit cu o frază cuceritoare : 

„Măi Teodorian, asta este o măgărie de-a mea”... Astăzi, când mă cutremur la amintirea 

momentului aceluia, mă blamez cu furie că nu i-am luat fruntea între palme casă i-o sărut... 

Altă dată m-a „zăpăcit”, pur şi simplu, cu-0 adevărată autocritică plină de sarcasm biciuitor. 

Îi cântam un lied „de tinereţe” şi el, care scrisese atâtea şi atâtea, a exclamat : „Noroc cu 

mata, măi băiete, că mi-ai spus cine e compozitorul ; dacă aş fi ascultat acum cântecul 

. 
» a v 

. * . . Lzi 

ăsta într-o sală de concert, n-aş fi ştiut că e SCI1S de mine”... 
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Dar hai să trecem peste glumă, peste gluma reală, fiindcă am reprodus cu exactitate 

vorbele de duh ale Maestrului. Au venit anii când, datorită contactului direct cu sfaturile 

şi sugestiile sale, am inceput să-l înțeleg pe compuzitor şi — simultan — să-l iubesc pe 

marele om. 

Îmi amintesc de concertul din timpul unui festival „George Enescu”, când, alături 

de câţiva buni muzicieni, am recreat Oratoriul de Crăciun al lui. Paul -Constantinescu. 

Aproape niciodată de pe scenă nu văd cum se comportă fizic lumea din sală, o aud doar, o 

simt. De data aceea insă, l-am văzut ca într-o străfulgerare pe Mihail Jora ascultând 

lucrarea dispărutului său elev. Plângea.!... Da, şiraguri de perle se scurgeau de-a lungul 

obrajilor brăzdaţi de ani. Stătea în sala imensă a Palatului, într-un fotoliu din rândul al 

doilea sau al treilea, drept în faţa mea și plângea covârşit de emoție artistică; și de amintiri. 

Cum asculta cu capul ușor înclinat într-o parte, mi-am amintit de imaginea lui Enescu 

surprinsă. de Corneliu Baba, în care, cu capul înclinat pe vioară, muzicianul pare că-şi 

ascultă sunetele. Expresia lui Jora îmi lăsa impresia că-şi asculta sufletul. . . 

Legat de ultima colaborare cu compozitorul, am în față câteva rânduri autografe 
datate 6.[][.1967: | DN 

„„„Dragă Teodorian, îţi mulţumesc că-ţi mai dai încă o dată osteneala să-'« zici »:așa 
frumos cum ştii Dta câteva din cântecele mele necântate încă în public. Audiţia va, avea 
loc în după amiaza zilei de Luni 27 Martie la Uniunea Compozitorilor. Am insemnat cu 
roșu cele 6 cântece din caietele prezente, pe care te rog să le lucrezi cu Lisette Georgescu, 
şi-ţi strâng mâna cu afectuoasă prietenie. M. Jora.” DR Aa 

___ A doua zi după audiție am primit o modestă carte de vizită netipărită (probabil că 
'nu-l mai interesau asemenea deşertăciuni. . .), pe care scria cu caligrafia sa inconfundabilă : 
„Mihail Jora, cu felicitări şi calde mulțumiri”. tă 

. 

. . , aa 

“N-au trecut bine două zile și un comisionar suna la ușă aducându-mi o cantitate apre- 
ciabilă dintr-o licoare zeiască și un ultim bilet în creion pe care scriă : „,Cu calde mulțumiri. 
M. Jora” şi purta ca o tristă precizare locul şi data : Spitalul Elias — 30.11.1967. - 

Păstrez toate aceste relicve scumpe mie, alături de caiete de cântece purtând dedi- 
caţii pe care modestia mă face să nu le citez aici. i a a 

mi mai amintesc doar de o insemnare proprie, pe care am încredințat-o unui caiet, 
cu'ani în urmă : „„Un grup de interpreţi ai liedurilor lui Jora a rămas surprins când, la'o 
întâlnire de lucru, Maestrul, referindu-se la proaspăta sa creație Pasărea naltă, după versu- 
rile regretatei poete Mariana Dumitrescu, a șoptit cu ochii inrouraţi : s-ar părea că în sfârşit 
mi-am găsit calea !"... Aa a i 

i „Şi el scria lied de peste 40 de ani... Iată exigența şi modestia unite în acest exemplu 
sublim. ... | : . : et ti 

7 pr 
i , . . i : E SR ARI ra Sc a ai ÎI aa 

" Viaţa îmi poartă paşii deseori pe strada Silvestru, prin fața:casei cunoscute în care 
Maestrul nu mai... pe NR e ut 

pa i 

. ” | Ii ” PE : pr pi ep 

Și, în dialogul cu vreun prieten sau cunoștință (cel.mai ades cu mine:insumi) inter- 
vine o sincopă, un hiatus, o întrerupere. Mi se pare doar că percep clar dinspre etaj sunețele 
cântecului pe versuri de Blaga : Sa „ IER aa , 

  

„+. Cântă cineva în, nori de zi e ete 
deodată cu zorile. Cine-o [i?........ 

RI za 

București, octombrie 1990 Di Sa ra a a e aceia 
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pie SIR be ret ma Dee ini 

„CE TIMPURI MINUNATE !...> 

Aş dori să evoc prin aceste rânduri o perioadă a copilăriei mele, în care impresii Și 

amintiri dragi legate de Mihail Jora mi-au rămas intipărite în suflet pentru totdeauna. 

Mihail Jora apare încă de atunci ca un om de o generozitate şi o căldură sufletească 

rare, dar mascate de o severitate impusă, parcă fiindu-i jenă să se arate aşa cum era. 

_ Eram în noiembrie 1935 şi aveam vârsta de şapte ani, şi Ștefan, fratele meu, nouă. 

Într-una din clasele „Academiei Regale de Muzică şi Artă Dramatică” din Str. Ştirbei 

Vodă, profesoara Constanţa Erbiceanu (câre avea să insemne atâta pentru mine) ne 

„audia” (cântam câte ceva şi apoi improvizam acorduri modulatorii, precum şi „ceva com- 

poziţii proprii). Erau de faţă Ion Nonna Otescu, rectorul Academiei, Mihail Jora, Mihail 

Andricu și prof. George Breazul. După ce am terminat ce aveam de făcut, Maestrul Jora i-a 

spus mamei, care era cu noi, că doreşte să ne predea lecţii de teorie şi armonie, incepând din 

următoarea săptămână. | 

Înainte de prima lecţie, Constanța Erbiceanu ne-a sfătuit pe toţi trei să cronometrăm 

distanţa de la locuinţa noastră din Str. Dragoș Vodă până în Str. Silvestru, unde locuia 

Maestrul, spre a nu ajunge în întârziere, deoarece este extrem de ocupat şi de sever. Am fost 

exacţi la lecţie, dar şi înspăimântați de ce ne va aştepta. Însă în loc de a întâlni un om dur 

şi morocănos, ne-am trezit cu'o persoană atât de caldă, de drăguță, de apropiată de noi, 

deşi eram copii, încât l-am îndrăgit pe loc pentru tot restul vieţii. 

Ani de zile am fost punctuali de două ori pe săptămână la ora 3 după masă în Strada 

Silvestru, în camera din față, apoi în cea laterală, cu Steinway-ul mare, cu măsuța joasă 

pe care scriam. Si = | 

_ Veneam uneori mai devreme. Maestrul se odihnea la etaj, iar după câteva minute 

auzeam scara scârțâind şi.apoi apărea, mereu voios, cu papillonul său celebru, uneori pus 

strâmb. Ne explica toată lecţia, cu aerul lui sfătos, exemplificând şi cu ajutorul celor două 

degete mari pe carele avea (imi amintesc încă) foarte curbate, explicându-ne orice modulație 

armonică, orice mişcare contrapunctică, cu atâta talent şi interes, încât il urmăream aproape 

hipnotizaţi, captivaţi la maximum de tot ceea ce ne spunea sau scria în blocul nostru de 

insemnări. 

Alteori, înainte de a intra în cameră, auzeam cum compunca, căutând armonii 

extrem de interesante la pian. Își intrerupea compoziţiile, spre a se ocupa de noi. Cine ar ai 

face aşa ceva astăzi? |



Si să nu uităm că un Paul Constantinescu, Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, frații 

Dumitrescu, Pascal Bentoiu şi mulți alți maeştri de mai târziu au trecut prin această 

şcoală joreană. : a 

Toţi aceşti ani (peste zece), ne-a primit de două ori pe săptămână, gratuit, neac- 

ceptând nici un onorariu. Era de o generozitate fără margini. Chiar şi după terminarea con- 

servatorului, ne primea. oricând spre a-i arăta vreo nouă compoziţie: :Șe.uita la ea,-o desci- 

fram la pian, şi ... plecam mereu încurajat și cu un avânt reimprospătat. 

Ce timpuri minunate ! 

Azi, când se implinesc 100 de ani de la naşterea Maestrului Mihail Jora, ne gândim la 

el cu dragoste şi recunoștință. 
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Sunt doar z zece ani de la dispariţia 1ui Mihail Jora: — compozitor de importanţă deo- 

sebită, dascăl şi îndrumător al mai multor generații de compozitori români. 

| „Timpul îşi face lucrarea lui;: cerne,. așază, reaşază şi: aceasta 'se intâmplă prin 

oameni, cu voința lor sau fără să-şi dea seama, ducând încet, treptat, la aşezările definitive 

ale valorilor.. .. aa i 

Fără îndoială, Mihail Jora. este. una din marile valori ale muzicii i româneşti. "Vorbim 

aici despre felul cum îl vedem, exprimăm o viziune asupra lui. Această viziune se modifică 

de la o generație la alta, căpătând şi ea, cu timpul, o formă, definitivă. a 

Ne găsim acuni într-o perioadă. încă „destul, de apropiată de dispariția artistului, şi 

dispariția artiștilor — — chiar a ar iiştilor mari sau tocmai a artiștilor mari — lasă un gol, şi în 

acest gol intră chiar marii dispăruți. S-a observat aceasta în cazul unui Bach; al lui De- 

bussy și în alte multe cazuri. La noi fenomenul a fost vizibil după dispariţia lui Arghezi sau 

a lui Sadoveanu ; un timp. parcă s-a "vorbit mai puțin despre aceşti artişti ; au apărut voci 

care să întărească sau. să modifice 'viziunea, asupra lor, le-au cercetat limitele, întreținând 

astfel. viaţa numelui, a artistului ; căci, inamicul artistului, nu este criticarea: și discutarea 

lui, ci igriorarea sau laudele fără noimă. 

La fel s-a întâmplat şi cu Mihail Jora, a cărui influență personală (emanând. din crea- 

ţia sa, dar şi din prestigiul $ şi farmecul personal al omului) a fost atât de pregnantă în timpul 

vieţii ! | 

După moartea lui, “dacă nu chiar şi în ultimii săi ani de viaţă, s-a observat o oarecare 

diminuare a imporțanței, lui, dar această diminuare nu trebuie să înșele. . Este o. acalmie 

trecătoare, aceea premergătoare decantării 'definitive a "viziunii despre artist. : Aaa i 

"Generaţiile care au fost contemporans; artistului, in special cele mai. tinere, neim- 

plicate i în micile adversităţi personale, | inerente oricărei colectivităţi într-un moment din 

existența ci, au, datoria, de a contribui la întregirea portretului artistului, transmițând mai 

departe trăsăturile lui vii. Are loc trecerea de la omul viu la istoric, de la viaţă la legendă, 

de la actualitatea trecătoare, la cea permanentă. Mă gândesc acum la cei foarte tineri care 

nu l-âu văzut niciodată pe omul Jora și pentru care existența lui reprezintă e ceva oarecum 

abstract: 

„Fără a invita prin aceasta acapărat la memorialistică şi anecdotică, vrem să reamin- 

tim că „stilul, e omul” şi că există o anumită. intercondiţionare între om şi operă.:Tocmai în 

perioada apropiată a contemporaricităţii arțistului, când amintirile şi impresiile sunt încă 

proaspete, trebuie alimentat acest preţios fond.caracteriologic. , .  -.: 

Paralelă dintre: om Și operă nu'se poate face la modul zectiliniu. Există doar anumite 

cor espondenţe ; uncori. creația exprimă. omul, alteori îl luminează: într: -un <hip aparte ea 

poate fi pe alocuri chiar în contradicție cu el, : SIE i 

' 
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În cazul lui Mihail Jora, cea mai evidentă trăsătură care ne revine in amintire este 
înainte de toate o anumită pregnanţă şi chiar o vehemență a manifestării. Omul vorbea 
clar, puternic, răspicat ; avea un profil: care te izbea deindată, atât în nemişcare, cât şi 
prin gesturi, în felul de a se manifesta, așa încât era imposibil să-l mai uiţi sau să-l confunzi 
cu altcineva. Bastonul de care se însoțea (Jora a fost invalid al primului război mondial); 
părea un fel de prelungire a personalităţii sale ; bastonul acesta îl ajuta pe vremuri să-și 
sublinieze gesturile, care de obicei erau mari, largi, cu o anumită nobleţe. Fiind vorba des- 
pre baston, trebuie să spunem însă că Mihail Jora nu era genul de om contondent ; își avea 
desigur simpatiile şi antipatiile lui, era foarte iute în reacții (lucru de mirare, având în 
vedere că era moldovean, moldove an care şi-a păștrat cu voluptate ș Yorbirea specifică) i însă, 
oricât de coltric'sau âgresiv, îni ajungea să fie nemilos: [ 

Se cunosc atitudinile sale de curaj din tinereţe; nu rareori bătea cu bastonul in 
biroul mai marilor zilei ; era ocrotitor şi îi apăra pe cei mai slabi. 

Felul acesta răspicat de a fi se vedea şi în scrisul lui, unde parcă fiecare literă era un 
portret.al celui ce scria ; un scris al cărui caracter angulos, s-a accentuat mult spre bătrâneţe. 

Omul, care era fundamental bun: se complăcea în a contrazice;:a fronda; a“fi „in opo- 
ziție”.. Starea :de contradicţie cra o -necesitate pentru el şi această înclinație s- a înmuiat 
doar către bătrâneţe, înclinând însă acum spre caricatural. ii: îi: iii, pe aa 

Aplicația spre caricatural se vede în diferitele genuri şi perioade ale creaţiei lui Mihail 
Jora: 'Ea pătrundeiiii balete, în lieduri, În piese însttimentale ca aJ oujoua pour, M aDame' sau 
„Poze şi:pozne.:!: îi ini. : i Ea 

Totuşi această teridință nu e impinsă prea. depârte, ajunge râr la grotesc: Din cari- 
catură! Jora reţine mai degrabă intenția. de a fi răspicat, lapidar și ironic, de a, prinde. un tip 
sau o situație din câteva trăsături, El nu devine i însă niciodată devastator ; o anumită. mo- 
deraţie opreşte această, „pornire. la timp. ! 

pe În fapt, există: substanţe sufletești. care atenuează tincturile, joreşti prea, icidulate. 
Aceste substanțe nu sunt mai „puţin. importante pentru € omul şi artistul, Jora. Trăsăturile 
de blândeţe şi duioşie, de generozitâte şi milă ieşeau repede la iveală i in contactul cu omul 
Jora ; ele se manifestă şi in creaţie, adesea contrabalansând ceca ce am numit mai sus latura 
acidă a lui Mihail Jora, până la a transforma această tendință spre caricatură, pur și simplu 
în: „Sare. Și piper” , adică 9 anumită. condimentare prezentă aproape pe, toată întinderea 
muzicii sale. -: “i 

Gustul pentru condimentarea armonică, melodică, ritmică „este explicabil: azi Şi 
prin tendințele epocii, dominate de ironicul : Şi neoclasicul, scorțosul Stravinski. O precizare 
totuşi: ideea de „condimentare” nu vrea să diminueze sau să arunce o umbră, asupra seli- 
dităţii profesionale'în. muzica' lui "Mihail Jora':'condimentiil armonic, gustul pentru o 
melodie acidulată nu vor să: așcuridă slăbiciuni ale structurii aritionice Sau: nepricepere. în 
conducerea 'discursului:muzical ; Jora â fost un artist cu uni meșteșug nu numai deprins, 
ci i şi ştiut răspicat ; peste accidental, conceptul şi realizarea. artistică rămân ferme..: 

n concepțiile sale, Mihail Jora: manifesta uncori şi-o notă de melancolie, 0. nev oie de 
memorialism, o notă de-evocare, „aspecte — — în fine mai umbrite ȘI mai intime — care îşi fac 
loc in creaţia sa încă din perioada mai timpurie. Chiar într-un balet ca La piaţă Sau în 
Privelişti moldoveneşti, se simte duioșie şi melancolie in evocare, nevoia şi plăcerea de a rea- 
minti. Vioiciunca desenului caracteristic este muiată într-un sentimentalism * abia 'voalat. 
să  Existăi insă ŞI “umbre mari, „aspecte. de tristeţe adâncă, un fior al morţii; cutremurări 
sufleteşti. pe'care Jora nu le. mărturisea prin comportâre ȘI coriversaţie (poate, cu excepții 
pe care doar le bănuim), dar care se fac simțite în: opera sa. Aceste tendinţe : se' manifestă 
mai ales în creaţia sa vocală, în licd, cântecul: cult românesc, al cărui mare creator modern 
este. Pe vremuri Mihăil' Jora cra'considerat: mare îndeosebi în balet ; cu timpul i însă s-a 
văzut că poate cele mai frumoase creaţii ale sale s&-găsesc în 'genul: liedultii, cu atât mai 
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mult cu cât această schimbare de optică a avut loc în timp ce Jora scotea la iveală creaţia 

de lied de la bătrâneţe. 
| 

În licd, artistul Jora se eliberează în cea mai mare măsură de prej udecăţile sale arti- 

zanale, de ceea ce ar putea fi considerat ca un tribut adus mentalităţii muzicale dominante 

în acea perioadă. În acest gen Mihail Jora își lipește urechea de versurile unor poeţi admi- 

rabili — gustul literar-poetic al acestui compozitor a fost de foarte bună calitate — pentru 

a descoperi muzica ascunsă în ele. În fapt, compozitorul ascultă muzica limbii române, 

căreia îi găseşte o rostire muzicală foarte nuanțată ce nu se va uita niciodată în istoria artei 

românești. În lied, Jora este un artist mare, liber, total indeperident şi — probabil — 

inegalabil. Unele din liedurile lui Jora intră cu siguranţă în antologia cea mai restrânsă a 

muzicii româneşti. 
Mai departe, dacă privim pagina de partitură joreană, putem face unele considera- 

ţiuni muzicale care se pun la rândul lor în corespondenţă (deși oarecum mai îndepărtată) 

cu omul Jora. O anumită pecete pe care i-o. pune învățătura din tinerețe nu-l mai pără- 

seşte toată viața ; dimpotrivă, s-ar spune că anii dinspre bătrânețe adâncesc și dezgolesc 

aceste trăsături. Ne gândim îndeosebi la muzica pentru orchestră sau instrumentală de 

cameră, cu conductul ei armonic ferm, dar plin de sinuozităţi, omogen din punct de vedere 

al densității vocilor, dar oarecum chinuit, respirând uneori cu greutate. Predilecţiile schu- 

manniene ale lui. Mihail Jora capătă. sub.pana lui o culoare cu totul specială; :;Schumann 

însuși, în trepidația sufletului său romantic, în unele piese de suflu larg, în dezvoltările mai 

întinse, își pierde respiraţia ;.la Jora acest aspect ia o înfățișare specială; se accentuează, 

ridică :dificulțăţi în ascultarea MUZICĂ ui, E 

Limbajul armonie este, una din dimensiunile cele mai profi 
Mihail Jora ; îl recunoști.destul de ușor pe artist dup 

j a late ale personalităţii lui 
ă succesiunile sale de acorduri cu gust 

de migdală amară; este o;latură de o calitate deosebiță și personală a artei sale, în strânsă 
legătură și cu desfășurările melodice atât de subtile adesea, însă şi întortocheate uncori. 

„Atunci când; aceste deșfășurări părăsesc domeniul, instrumental pur, pentru, a .se 
a) 

aplica asupra, unui argument programatic (fie cl genul scenic, al muzicii de;balet,,fie sub- 

stanţa folclorică), dar, mai;ales atunci când, sunt menite să seînmănunchieze cusilabelebine; 

cuvânţate ale limbii române — ele devin din ce în ce mai sugesțive și savuroase, așa cum sunt 

doar. unele; din cele mai frumoase pânze ale-meșteriler pictori. Sau versurile. marilor, poeți 
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Mihail Jora, a lăsât nu;nu nai O amintire frumoasă și rămâne nu doar. o pagină de 

crestomaţie în istoria, muzicii românești. În urma hui rămâne o dâră.vie, o viziune și un 

gust anumit, care pătrund în chip anonim în orice făuritor:de muzică românească. În felul 

Cult 'de a cânta în limba. română, nimeni nu poate face abstracție: de arta să. Ca orice artist 

"ji îmbogăţit chipul poporului său, a completat cu ceva fizionomia. spirituală 
important, cl 
a acestuia... 

"De'aceea, peste curente și generații! numele și arta lui Mihail” Jora vor trăl întotdea- 
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:"* În 1931, George Enescu 'a fost sărbătorit pentru cei 50 de ani'pe care-i împlinea, la 
Atencul' Român. Îmi amintesc încă, după şase decenii; cu emoție; de evenimentul acela a 
cărui semnificaţie aveam s-o'pătrund mult mai târziu. Nu este vorba doar de bucuria de a 
fi fost de faţă la un prinos de iubire și admiraţie adus de suflarea românească'aceluia care 
devenise încă de pe atunci unul din miturile vii ale culturii (nu numai ale muzicii) naționale. 
A fost şi un fericit prilej, pentru ochii mici de copil, de a.'vedea laolaltă, pe scenă, pe repre- 
zentanţii cei mai de seamă ai muzicii noastre, plecându-şi frunţile și îmbrățișând pe acela 
care le fusese maestru și călăuză pe fascinantul, dar lungul și spinosul drum al artei sune- 
telor. Căci se găseau strânși acolo, în jurul Miliței Pătrașcu,;'care-i dăruia maestrului por- 
tretul' lui în bassorelief, Ion Nonna 'Otescu, Alfred Alessandrescu, -: Theodor ' Rogalski, 
Constantin Brăiloiu, Emanoil: Ciomac, Constantin Bobescu și mulți alţii, compozitori, 
instrumentiști, teoreticieni ai muzicii, veniţi să-l' omagieze. Printre ei; o figură izbitoare 
prin distincţie și gravitate :: Mihail Jora. Il:vedeam pentru întâia oară. Și capul acela de 
intelectual rasat, cu ochelari cu ramă groasă pe nasul vulturesc, aristocratic, cu frunter 
ușor încruntată, mi-a rămas întipărit pe retină așa, ca atunci, deși anii au adăugat retuşuai 
succesive pe nobila figură. DI E e aaa Iu 

„„„... Tot atunci am ascultat și câteva frânturi din creația sa, cuprinse în programul masiv 
de muzică românească de foarte bună calitate, oferit publicului, în chip simbolic, la sărbă- 
torirea lui Enescu.” i a a a ia 
„„ „Abia mult mai târziu însă, am aflat tâlcul-acelei sărbători a muzicii româneşti, care 
nu fusese o simplă, oricât de afectuoasă, aniversare. Fusese o sărbătoare a gratitudinii muzi- 
cienilor români faţă de cel care deschisese căi nebănuite până atunci în arta noastră, încura- 
jând și susținând din toate puterile pe tinerii care aspirau spre culmile Euterpei. Și Mihail 
Jora se numărase încă de foarte devreme, printre cei mai apropiați și mai iubiți dintre acei 
tineri. Dar afecțiunea și recunoştinţa omului şi artistului Jora au răspuns, până la sfârșitul 
vieţii, nimbului de căldură și lumină cu care Enescu îl inconjurase, prieteniei adânci şi 
delicate pe care acesta i-o hărăzise. ” 

Între timp, Jora a ajuns el insuși, cu creația sa prestigioasă, simfonică și camerală, 
muzicianul mult prețuit în ţară și în străinătate, pedagogul strălucit, a cărui stiință în 
materie de armonie și contrapunct a format generații intregi de compozitori români cu 
faimă. Personalitatea sa, de o forță impresionantă, reunea trăsături remarcabile, depășind 
coordonatele specialității stricte. 

Inteligență de o rară ascuţime, sensibilitate ascunsă sub platoșa u nei severităţi care 
părea a-i fi devenit o a doua natură, Jora se bucura de privilegiul unei culturi întinse. Ex- 
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trem de instruit, deschis, :el, muzicianul, poeziei,:baletului şi: artelor plastice, cu.o fantezie 

ţinută.;: puternic în' frâu deiin:spirit critic necruţător cu sine și cu ceilalți, Jora. făcea în 

vremea sa o figură tot atât de originală și interesantă ca “Theodor. Pallady, celălalt mare 

artist aristocrat, aparținând amândoi (ca şi Alexandru Rosetti, filologul și omul de” cultură) 

acelei elite intelectuale românești dintre cele două războaie; care a izbutit o atât de rapidă 

şi congruentă, sincronizare a culturii noastre cu cea europeană. _: NE - | 

„... "At intrat. sub cupola „Academiei Române,: a, lăcașului suprem”; cum o numea. Și 

deşi aceasta avea-să-poarte.un alt nume vreme îndelungată, cei vrednici rămași într-însa au 

continuat: a vorbi limba: culturii și a tradiţiei necontaminate de virusul ucigător al înstrăi- 

nării: Mihail:-Jora a rostit discursul său de recepție la nuinai-câteva luni'de la dispariţia lui 

Enescu, survenită în:mai 1935. În toamna ăceluiași an, cu nestăvilită emoție, noul acade- 

mician făcea, conform tradiţiei stabilite, elogiul predecesorului. Nu era îndeplinirea unei 

convenții: acceptate.: Nici pe.departe: În cunoscuta:sa franchețe;. pentru care știm zât a 

avut. de; suferit în vremea;aceea, boicrul moldovean a rostit în fapt o profesie de credință. 

Făcând cu o adâncă iubire, lipsită de orice ostentaţie ori patetism facil, biografia 

lui Enescu, maestrul Jora scria pe scurt istoria muzicii româneşti, în care copilul din Liveni 

modificase miraculos o matcă până atunci fragilă și puţin interesantă. Și ceea ce arăta 

noul academician a fi fost și mai uimitor, și cu efect benefic în prezenţa și activitatea lui 

Enescu, era mutaţia pe care acesta izbutise să o săvârșească în mentalitatea de la începutul 

secolului cu privire la cariera muzicală. Dacă exemplul său n-ar fi impus, dacă „mirajul 

enescian”” — cum zice Jora, n-ar fi operat, o generaţie întreagă de viitori muzicieni și-ar 

fi văzut drumul barat de vechile prejudecăţi care socoteau muzica drept o îndeletnicire 

inferioară. 
| 

Dar acesta a fost numai primul „efect Enescu'”, căruia Jora şi-a datorat orientarea 

spre arta sunetelor. Ceea ce a urmat a fost „pelerinajul” spre maestru ca pegagog, ca îndru- 

mător în ale compoziției. Căci generozitatea enesciană era dublată de o penetraţie critică 

fără greş, ale cărei concluzii se impuneau învăţăcelului „cu sfințenie”, acesta căpătând o 

perspectivă adevărată asupra propriei opere în contact cu clarviziunea acelui muzician 

unic. 

i 

Apoi sfaturile, răsplăţile, constând fie în acordarea premiului instituit de Enescu 

însuși, fie în executarea operelor mai de valoare ale ucenicilor, se constituiau trepte în deve- 

nirea interioară a tânărului muzician mergând pe urmele modelului său. | 

"Cal mai'înalt roi însă în formarea tinerilor și, evident, a sa, l-a deținut, în gândul: 

lui Jora, opera maestrului, acea operă lucrată într-un efort neîntrerupt, de o tenacitate 

dramatică, operă care-l face pe autorul ci autentic ctitor de școală. Câteva propoziţii defi- 

nesc lapidar și originalitatea creaţiei care culminează cu un stil propriu, construit printr-o 

unică adâncire şi stilizare a gândirii muzicale populare, și în calitatea de maximă probitate 

a muncii, a meşteșugului enescian. Jar pedala finală este pusă pe enorma cinste profesio- 

nală a maestrului și.pe blânda lui umilitate de artist şi om, pe răbdarea cu care a purtat 

în sine înalta chemare a unei vocaţii nedezminţite, pentru a „turna puţină lumină peste 

omenirea întunecată”. | | 

Ultimele paragrafe ale cutântării reiau mai apăsat sensul misiunii lui George Enescu 

în creşterea organică a muzicii naţionale, în care apariţia lui a îmbrăcat formele unor forțe 

ale naturii. Și totul culminează cu o proiecție mitică a personajului evocat, cl devenind 

„acest Prometeu al artei muzicale” care a smuls infinitului făclia, „pentru noi”. „Noi, 

adică el, Mihail Jora, ascuns în tot acest vibrant discurs, în spatele „generaţiei” de muzicieni 

români. 
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În fapt, ascultând atunci sau citină: acum, înţelegi; că, ai asistat, că: ai participat 
la relatarea unei inițieri spuse de discipolul care ă fost purtat din treaptă în treaptă de acela 
care. i a fost maestru în. cel'mai profund.sens'âl cuvântului. :..i, i ee 

“Şi prin “elogiul înălțat iniţiatorului său (nu. întâmplător! investiţ:cu atribute supra- 
naturale) transpare propria devenire, învățată” prin transmisie: directă: 'de: la maestru, de 
la model. Marile virtuţi ale aristocrației. spiritului, întrupate de Enescu, au trecut în aris- 
tocrația de naștere! Și: intelect -a lui. Jora : cumpăna dreaptă a judecății, generozitatea de 
simţire, demnitatea și modestia, religia:muncii. Toate sunt: enunțate de discipol:într-o voită 
comprimare a sentimentelor de dragoste şi recunoștință, care:dă rostirii o tensiune de stri- 
găt înăbușit. Este limpede că în clipele acelea. Jora se simțea și se mărturisea urmaș, verigă, 
încărcat cu datoria de :onoare de a. duce mai departe învățătura: enesciană,: de a repeta 
un.mare exemplu care i-a fost hărăzit.. îs tii pita Si Dia ; po 

Și-a .dus-o.mai departe, şi a repetat. exemplul lui. Enescu, :purtându-i făclia, înno- 
dând. cu conștiința : ardentă tradiția aceea superioară, „care reface. continuitatea unei culturi. 

FIICEI A Ea aa o pa . : . 

pa 

Ei aa tai 

Pebiarie 1991 

  

  

   



THEODOR GRIGORIU 

MIHAIL JORA ȘI „DECENIUL UITĂRII” 

| Nu e ușor să înfrângi melancolia ce te cuprinde uneori în luna „mai, cea mai opti- 

mistă și mai necruțătoare dintre toate, când întrebările fără răspuns ale atâtor dureroase 

despărțiri îţi stăruie în amintire și încearcă să întunece orga de lumină şi culori a primă- 

verii, ni . să | 

E atâta speranţă în versurile lui George Bacovia: 

| | „Verde crud, verde crud . . . 

Mugur. alb, şi roz şi pur, | 

Vis de-albastru şi azur, 

"Te mai văd, te mai aud!” 

cântate în chip așa de cristalin de Mihail Jora, încât nu poți fi decât de partea vieţii, cu 

fiecare respiraţie şi privire, cu fiecare gând. Da 

Privilegiu ? Chemare a datoriei ce se cere împlinită ? 

: Sentimentul complex că viața nu ne aparține numai nouă vine cu vremea, Cu 

anii şi vârsta, el ne eliberează din tirania eului, din deşarta iluzie că te poţi afla singur, în 

spaţiul infinit al lumii. Ne uităm atunci în jur cu acei ochi pătrunzători, ce nu văd numai 

forme, ci și înţelesuri. Parcurgem însă mereu și mercu de la capăt drumul cunoașterii, ca 

nişte corăbii ce nu-şi pot afla liniștea ancorate. a 

Tată-ne astăzi din nou în fața înaltului spirit românesc : Mihail Jora. Am crezut 

un timp că știm aproape totul despre acest mare muzician și realizăm că ne aflăm doar 

la început de drum. „Deceniul uitării”, care este, se pare, ultimul purgatoriu terestru al 

unui creator, se apropie de sfârșit. Simţim că se conturează o lumină în jurul său, de fapt 

în noi înșine. Un spirit de ordine se cere însă pus în lucrurile ce devin cu trecerea timpului 

tot mai complicate şi uneori contradictorii. lată unul dintre ele : intrând în desișul acestui 

sfârșit de secol, profilul multor figuri ilustre ale culturii româneşti se luminează şi devine 

clar, dorind parcă a se opune confuziei generale, în care unii ar vrea să scufunde lumea. 

O lentă decantare ne apropie de un țărm al justeţei.  . | | 

Am înţeles — și asta abia în ultimii ani — că nu se putea pretinde unor oameni 

născuţi la sfârșitul secolului XIX, să cuprindă toate marile mutații de la mijlocul secolului 

XX, așa.cum astăzi știm că mecanismele și transformările sociale sunt procese complexe 

i îndelungate. a 
5 | 

Cut pelerina pe umeri, înconjurat de mulţii săi prieteni Şi elevi, de cărţile sale, Mihail 

Jora ă străbătut un șir de ani grei ; un destin asemănător îl va încerca și pe el, ca şi pe poetul 

său preferat, Arghezi. | 

3 — c. 234 
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Unora Îi s-a părut că Jora a scris o muzică românească, privind viaţa „dintr-un 

cerdac”. Nouă, elevilor săi, care cunoaştem ce gândea şi cum analiza muzica noastră popu- 

lară, cât meditase asupra ei, afirmaţia ni se pare astăzi a suna ca un elogiu, fiindcă aşa- 

zisul „cerdac” nu poate fi înțeles decât ca o altitudine poetică şi artistică, ca un simț supe- 

rior al responsabilităţii de la care compozitorul privea fenomenul vieţii şi al creației, la 

fel ca alţi mari artiști români, făuritori de şcoală. 

Altitudine şi atitudine, aceste două cuvinte (diferite doar printr-o literă), par a 

caracteriza întreaga viaţă a lui Mihail Jora. | A 

Un numitor comun aflăm la întreaga pleiadă de creatori din generaţia sa : înaltul 

patriotism, pe care un ilustru dascăl ca Mihail Jora a știut să-l insufle tuturor elevilor săi, 

fiind una din trăsăturile dominante ale întregii creații jorești, argheziene ş.a.m.d. De acest 

patriotism exemplar mai avem a ne apropia încă mulți dintre noi, identificându-ne, topin- 

du-ne în el, ca într-o supremă iubire. | | ” 

Dar încercările vieţii nu l-au ocolit pe Mihail Jora pici în trecut. Încă din primul 

război mondial a fost constrâns la un minim de mișcări fizice, de un glonte vrășmaș. Am 

impresia că marile sale călătorii s-au compensat de atunci în interior, iar în această retra- 

gere forţată și întoarcere spre sine, nu aflăm nici o umbră de înfrângere a caracterului său 

de oţel, ci poate doar o accentuare a mordanţei spiritului și -acel „haz de necaz”.atât de 

românesc, ca și o veselie cu un gust uşor amar, asemănătoare unui bun vin dionisiac. Lumina 

ce se face în jurul său nu se bazează pe ample exegeze, ele sunt firave încă, sau nu sunt 

deloc ce ar trebui, lucru până la un punct explicabil. a 

Deşi atât de apropiată de noi, opera lui Mihail Jora — semnificaţiile şi amplitudinea 

ei — nu got fi definite cu ușurință : poate pentru că nu avem încă puterea să spargem pre- 

judecata ideilor despre neoclasicisw, în care critica împachetează lucrările multor compozi- 

tori ai secolului, ca să le poată transporta mai ușor dintr-o epocă în alta (și, de ce nu, din 

acest secol spre cele viitoare), sau poate profilul creator al muzicianului este atât de original, 

încât scapă înțelegerii imediate, din cauza lipsei unor rapeluri în memoria .noastră. afec- 

tivă. Fiinţele originale se instalează greu în istoria artelor, dar nici cele ce nu sunt autentic 

originale nu rămân prea mult în Pantheon. .. 

, 

Se apropie deci ceasul când e necesar un demers critic, la înălțimea creaţiei joreşti. 

În ce credem că ar consta el? În înțelegerea esențelor de la care porneşte, a ascuţitei sensi- 

bilităţi ce o modelează, a definirii originalității sale structurale, semnalăte înainte. Dacă 

acest lucru nu se întreprinde, totul va rămâne la nivelul descrierii, operaţie formală, nu 

de fond. | | : Dat 

Fără îndoială, urmând drumul trăsăturilor profunde, vom găsi în muzica sa unel- 

tele unui timp anume, puneri în pagină ale acestui timp, o înaltă disciplină estetică, cea 

a muzicii germane, de vechi tradiţii, o constructivă logică (formală, armonică, polifonică 

etc.) pornind evident de la Reger, maestrul său de la Leipzig dar, deasupra tuturor, o viziune 

românească despre lume şi viață, o mirare tipic românească în faţa naturii, o fire de autentic 

poet liric, 'cu tente dramatice, precum și liniile capricioase ale unui joc spiritual, de mare 

vigoare. Infinita lor alchimie e farmecul muzicii sale. Ne apropiem astfel de câteva din 

trăsăturile prin care a fost definit Mihail Jora : mare poet al armoniei, cu setea lui continuă 

de poezic, singura capabilă să descifreze arderile interioare, să elibereze 

fice, sporind zestrea de frumuseşe, sensibilitate şi delicateţe a lumii. 

- “Mulţi iubim poezia, dar câţi reuşim să ajungem până la marginile de unde se des- 

chid. misterioasele abisuri 2, Nu se teme de abis decât acela care știe unde se află; cum am 

piitea. explica altfel alegerea versurilor la care apelează ?... “Eminescu,. Goga, tre 

Adrian Maniu, Ion Pillat și Bacovia, ca să ajungă la Blaga și Arghezi. - -.. 

prin zbor, să puri- 

ce prin 
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Colaborarea cu Mariana Dumitrescu e prilej de tandru repaos, spiritele celor doi 

consună pe pajiștile clizee, ca în aburul îmbălsămat de miresme al unor dimineţi arcadiene. 

O admiraţie reciprocă și o aleasă prietenie vor genera două balete, o suită de lieduri antolo- 

gice. 
Am dorit ca împreună să mai facem încă un pas spre înțelegerea acestui mare com- 

pozitor român, cu sentimentul că suntem cu adevărat bogaţi dacă mai avem încă a cunoaște 

multe din paginile ce s-au adunat în tezaurul de spirit românesc. Noi cei de azi şi de aici, 

plutind pe arca timpului inexorabil, vedem cum figura statuară a lui Mihail Jora se ridică 

impunătoare peste secol, prin puterea spiritului și a imaginației, mai durabile decât gra- 

nitul, care, și el, li se supune. 

Cu pelerina pe umeri, cu privirea sa. enigmatică, suntem siguri că Mihail Jora vedea 

departe, spre viitor. 'E| a fost, fără îndoială, mai generos decât mulţi dintre noi. 

București, mai 1980 

= în: Grigoriu, “Theodor. Muzica şi nimbul poeziei, 

București, Ed. Muzicală,. 1986, p. 35—38



    

ION DUMITRESCU 

FRAGMENTE DIN „FILELE MELE DE CALENDAR” 

„.„..O fi fost meşterul Jora cusurgiu şi arțăgos din naștere? ... Căuta întotdeauna 

înecatul în susul apei ?... Nu zicea, ca toată lumea, că e cioara neagră și zăpada albă?... 

Da, și nu! 

Odrasla de boier moldovean, care învățase din moși strămoși să se comporte dârz, 

demn, eroic— don quijotesc părea unora—era însă departe de a fi un închipuit, un capricios, 

un maniac. Bravura și cavalerismul erau înfipte adânc în firea lui. 1 se părea normal să 

fie aşa. Nu-nţelegea de ce alţii sunt altfel. Se mira că vremurile şi moravurile se schimbă. . . 

Era ultimul. Cu el genealogia Joreştilor se încheia. Spiţă boierească mai veche, în 

Moldova de sus, decât domnia lui Ştefan cel Mare — stolnici, pârcălabi, hatmani, logo- 

feţi — , înrudit cu pașoptiștii şi unioniștii — Negruzzi, Rosetti, Gane, Alecsandri, Kogăl- 

niceanu — , după jumătatea secolului 19, familia se răzlețește. 

Prin. 1868, un Mihai Jora — să-i zicem Mihai 1 — era francmason. I-am văzut 

diploma parafată cu toate sigiliile, pe care nepotu-său a găsit-o printre hârtii, când își 

punea în ordine arhiva. O citea și se-amuza : „„Cum puteau, bre, aiștea, să se supună orbește 

unui şef invizibil, să tacă, să-ndeplinească fără cârtire orice poruncă ocultă ?... Bre, bre, 

bre |”... Avea dreptate : Mihai II numai de francmason n-ar fi fost bun. Ar fi tăiat nasu- 

rile, ar fi crestat urechile tuturor fraților de lojă, ar fi protestat la cea mai neînsemnată 

poruncă, ar fi chemat la socoteală pe toţi şefii invizibili, ar fi făcut praf comegia. . . ! 

Era iremediabil. După consumarea boacănelor, primea de obicei corecțiunile de 

rigoare. Rar a rămas nepedepsit. Ai fi crezut că s-a doplosit, că nu va mai face. Aș! Cu 

prima. ocazie o râcea şi mai lată. 

Pe la vârsta de cinci ani, mumă-sa l-a pus la muzică. Am cunoscut-o pe bătrână. 

Trăia încă, pe vremea când mergeam la lecţii. Era sora lui Paul Ciuntu, o armeancă mică, 

slabă, autoritară, cu nasul mare — se pare, singura ființă de care fecioru-său asculta fără 

să crâcnească. Tatăl nu se remarcase prin cine știc ce isprăvi. Într-o zi a îmbrăcat fracul 

şi, lângă o sticlă de șampanie, şi-a zburat creierii. 

Când i-au angajat un profesor de pian, Mișucă n-a catadicsit o bună vreme să 

cânte pe clapele albe, ci numai pe cele negre, pentru că i se explicase din capul locului că 

așa încep copiii, întâi pe albe şi mai târziu pe negre. Încăpăţânatul Mișucă a ţinut-o mult 

şi bine cu pentatonicul, până a descoperit diatonicul... 

În 1916 — avea 25 de ani — era licenţiat în drept, se-ntorsese de la Leipzig, înce- 

puse să compună, un unchi îi mijlocise o situaţie militară privilegiată, care-l scutea de 

corvoada cazonă şi de front. Ce-a făcut năstrușnicul? S-a-nrolat voluntar, s-a bătut la 

Oituz şi la. Mărășești şi s-a ales fără un picior, pentru cart, statul i-a acordat o pensioară de 

invalid. Când a ajuns la pensia de bătrâneţe ce credeţi c-a mai făcut Moș Mişucă?... A 

scris şi-a semnat că el optează pentru pensia de invalid — amândouă nu se puteau cumula. 

Prima era de vreo trei sute, a doua de patru mii de lei ... 
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În Leipzig, proaspăt student la Kâniglisches Konservatorium, a auzit într-un keller, 
la o masă de-alături, pe un neamţ blond, iubitor de bere, şuşotind către camarazii de bock, 

ceva cu ,„,Walacher” ... „Schwein” ... Atât i-a trebuit lui „Herr Jora”! A ajuns la flo- 

retă. Nemţoiul s-a lăsat provocat cu plăcere. Moldoveanul nu cunoștea nici moravurile 

locului şi nici nu ştia prea multe. I-a crestat, ba i-a chiar tăiat o ureche. Erau printre stu- 

denţi unii aventuroşi, zurbagii — se purta pe-atunci în Germania, după o tradiţie medie- 

vală — care colecționau zgârieturi, crestături, înțepături, pe obraji, pe braţe, pentru bla- 

zonul personal, mai ales că regulamentul prevedea strict că la prima atingere, duelul înce- 

ează ... ” 

Director muzical la Radiodifuziune, în prima ci înjghebare, invârtea paloşul cu 

fiecare ocazie. Când Mavrodi a scris pe colțul hârtiei în care ceruse aprobarea angajării 

a patru instrumentiști pentru înființarea unui cvartet, „se aprobă trei”, a făcut un tapaj 

istoric. G. D. Mugur — directorul programelor — era „Râia culturală”, „pângărind muzica 

în faţa microfonului românesc” ... Mugur, un fost învăţător, ajunsese directorul progra- 

nelor radioului şi conferenția despre muzică. „— Destul, Râie culturală !” striga indignat 

directorul muzical către directorul programelor, ca să-l audă toată suflarea .. . 

Odată, mergând în audienţă de servici la Viorel Tilea, ministru sub-secretar de stat 

la Interne, i s-a părut că şelul de cabinet nu s-a comportat cum trebuia. Cred că părerea 

era îndreptăţită. A refuzat să stea de vorbă cu ministrul care-l tratase în subaltern și, sim- 

ţindu-se jignit, i-a trimis martori, poftindu-l pe teren. Bunințeles că lui Tilea nici prin gând 

nu i-a trecut să-şi încarce pistolul, pentru care, prin proces verbal încheiat la faţa locului 

şi publicat în Universul — „O afacere de onoare” — , lașul era. descalificat pentru tot- 

deauna. „„Poate, vreodată, va avea domnul Tilea ocazia să beneficieze de buna mea voinţă, 

aceasta pentru că nu vreau să las un om descalificat pentru restul vieţii sale” ... Era in 

august 1932. 

lar, dacă a fost concediat din Direcţia muzicală fără o atentă formă de legalitate, 

a urmat un proces răsunător și o campanie pe presă care umplea, ziarele. Cu ocazia asta a 

fost citat şi maestrul Enescu, la bară, ca martor. 

„„ — Enescu Gheorghe, ce ai de declarat?”, a-ntrebat magistratul. - 

,, — Domnule Preşedinte”, a şoptit avocatul, „dumnealui e maestrul Enescu”. 

„— Aaa, ăla cu zdrânga, zdrânga”, a gesticulat omul legii ... 

Zărânga, nezdrânga, a-ncasat Conu Mișucă, drept despăgubire, o sumă irumușică. 

Şi-a cumpărat maşină, l-a angajat pe Rudi, şofer, a voiajat în străinătate cu tant' Lilly, 

a lăsat-o pentru un timp la aer, în Swiţera — dar mai bine n-o lăsa, pentru dandanaua 

care a urmat. Un bancher iubăreț o voia cu orice chip. | 

Director al Conservatorului — „Ceasornicul” — a fost cel mai vrednic, cel mai 

corect, cel mai exigent, cel mai generos, cel mai eficient, dar şi cel mai arțăgos... Noul 

local în care se-aciuiase „Academia Regală de Muzică şi Artă dramatică”, pe strada Brezoia- 

nu, dădea cu jumătatea ferestrelor in Cişmigiu, iar vizavi, peste trei copaci, locuia generalul 

David, ministrul de interne. Studenţii trompețeau, tromboneau cu toți plămânii, cât era 

ziulica de mare, cu ferestrele deschise. Militar scorțos şi intransigent, generalul a ordonat 

prin şeful de cabinet ca directorul Conservatorului să se prezinte la raport. S-a dus, dar 

ministrul n-a apucat să deschidă gura. Atâtea i-au auzit urechile, că a promis solemn să 

desființeze Conservatorul. A doua zi, cu maestrul Er.escu și Miţa Filotti, a alergat la primul 

ministru, şi, dacă nu reușea, ar fi cerut audienţă la Rege. Era doar in pericol „Academia 

Regală de Muzică şi Artă dramatică” 
Ş 

De altfel, cl n-avea o prea bună părere despre militari : „Cum căpătam o notă 

proastă, tata mă amenința cu trimiterea la şcoala militară. . . Tradiţia hotărâse ca băieții 
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neputincioși la învăţătură să devină, după toate încercările neizbutite, militari, cae de 

bine-de rău, ajungeau să câştige câteva sute de lei pe lună, chiar dacă erau notaţi „buni 

în grad”... a aa o | 

. Şi, până la urmă, tot de un general a avut parte.. De astădată: era ministrul Apă- 

rării naţionale. Cu multă stăruinţă obținuse, în fine, un teren pentru construirea Conser- 

vatorului — vechiul deziderat care nu se mai implinea.; Era pe bulevard, vizavi de sala 

Dalles — o curte largă și câteva acareturi vechi, demolabile. Ministrul a obținut insă tere- 

nul şi l-a destinat pentru o întrebuințare militară. Ce amărăciune ! Visul de aur se spul- 

berase. După intervenţii zadarnice, înfuriat, şi-a dat demisia. Academia Regală rămânea 

un timp fără director, apoi avea să aibă câţiva, mai bine nu-i avea |... „Această bleste- 

mată artă muzicală !”, ofta el din adâncul inimii ...! DE 

După bombardamentul din 25 august 1944, Conservatorul a peregrinat prin Piaţa 

Amzei, prin Lipscani, până s-a ințepenit in clădirea unui fost liceu de fete. De local propriu 

nu i-a fost dat să aibă parte, până astăzi. În 1958, Dimitrie Dinicu, directorul Conservato- 

rului „Ciprian Porumbescu”, a primit titlu de rector. După un an i-a urmat D. D. Botez, 

apoi în 1962 — Giuleanu. Prin 1939, rectorul Dinicu, Chirescu, Jora, Breazul și cu mine, 

am pornit la Ministerul Invăţământului să competiționăm actualul local, solicitat în același 

timp de Institutul de Petrol și Gaze. Ministru era Ilie Murgulescu, om respectuos, înțelept, 

iubitor de artă, care ştia ce vrea. S-a hotărât ca eu să prezint problema. Am făcut-o şi, 

deşi nu mai era nevoie, meşterul Jora n-a răbdat să nu intervie, bălăcărind pe toți miniș- 

trii, obtuzi, nepăsători, nechemați : a | e 

„— Spălaţi ocara de a fi fost sălășluiți în grajduri. Ruşine miniştrilor pentru dis- 

preţul arătat muzicii româneşti” ... şi dă-i şi trage-i, de s-a speriat bietul ministru. Dar, 

nu de asta ne-a acordat nouă, şi nu Institutului de Petrol și. Gaze, localul fostului liceu de 

fete „Carmen Sylva” ... 
| 

Studenţi ai Academiei de Muzică ne aşezam ciopor, la ușile sălilor de concert, aştep- 

tându-l. Ne-mpingea înăuntru, după care intra şi el, ticăind din baston. O dată am fost 

împiedicaţi să intrăm și-atunci : „apucăturile surugieşti cu care se făleşte intendentul 

Ateneului”... „epitropii de azi ai Ateneului Român compromit aşezământul, în loc să-l 

slujească” ... - 

Când m-am prezentat la Secretarul general al Artelor — Emanoil Bucuţa —, du- 

ceam cu mine o scrisoare în care mă recomanda călduros pentru un post de secretar muzi- 

cal, la Filarmonică. Bucuţa a rupt scrisoarea în bucățele în fața mea şi-a aruncat-o la coș 

fără s-o citească..I se zbârlise mustața și bolborosea :" 

„— Nu citesc scrisori de la ovreiți şi francmasoni ... 

dumitale !” ... 
I-am transmis, şi ce-a putut citi după accea Secretarul general, şi 

tăţile şi sprâncenele ... Era în 1941. 

Transmite-i profesorului 

cum i s-or fi zbârlit mus- 

Într-o şedinţă la Societatea Compozitorilor Români, în prag de desființare, asista 

şi un tânăr trimis de partid — parcă-l văd —, care-şi sugea, luleaua, într-un colț de masă 

Meşterul a proferat, a-njurat, s-a indignat, ca de obicei : : 

şi el ceva despre „bătrânii reacţionari”. 

„, — Un bătrân reacţionar face cât douăzeci de măgari tineri, cu lulea”, a replicat 

el. Noi nu ne miram, dar băiatul cu lulea o fi rămas tare nedumerit până astăzi, dacă 

cumva s-o fi dumirit între timp... 
„ dacă nu 

. Uluit, tânărul a apucat să zică 

“ Tar dacă Ionescu — „Cap de lemn” —, responsabilul cliti | 1 | _ , 

l-a sâcâit în timpul repetiţiilor concertului din februarie 1946. când a Radio, 

ă 
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audiție integrală Suita aIll-a simfonică, în plină repetiție generală, cu public, a pus bagheta 

pe pupitru şi-a plecat acasă. Țin-te să-l mai scoţi din bârlog | M-am dus cu Alfred Alessan- 

drescu, am parlameritat, până la urmă l-am corivins, orchestra aşteptă, publicul plecase... 

Rezoluţia lui Jdanov din februarie 1948 'a fost un eveniment. Epidemia, cu epi- 

centrul la Moscova, s-a-ntins rapid peste țările socialiste. La Bucureşti, flăcăii ideologiei 

strănutau pe-ntrecutele, împrăştiind viruşii. Printre combatanții realismului socialist 

de-atunci — că pe:parcurs s-au metamorfozat —, erau destui care umpleau Scînteia, Con- 

lemporanul, Flacăra, avancronicile din programele concertelor. Anii 1951 şi 1952 au fost 

anii de vârt ai infecţiei, culminând cu subrezoluţia lui. Socor, care-a dezbinat întreaga 

breaslă muzicească. Si De SD 

între victimile înscrise în inventarul formalismului, Mihail Jora ajunsese, calul de 

bătaie. Până şi un obscur nemuzicant, într-o broșurică „Despre unele probleme actuale ale 

creaţiei: muzicale, în R.P.R.”, îl scărmăna : .. „„„acest compozitor, binecunoscut pentru 

atitudinea. lui politică reacționară”. . : an om care creează pentru o.clasă iremediabil 

sortită pieirii”... „ajunge la abordarea unor subiecte stupide”... „la degradarea mește- 

şugului artistic, la înăbuşirea şi pierderea talentului. . . la misticism de cea mai joasă speţă” 

„- La care, incriminatul a apăsat penița, a lipit plicul şi l-a trimis recomandat, autorului : 

„Domnia ta ești mai 'mult ignar decât Ignat!” Atât. - o 

Azi e 8 noiembrie 1989, sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli şi nu ştiu cum am rămas 

cu impresia că întotdeauna de Sfinţii Arhangheli se schimbă vremea. Toată noaptea a 

plouat cu vijelie. S-a răcit deodată, că mă 'temeam să-nceapă ninsoarea. N-a-nceput, dar 

e gata. Plouă încăpățânat şi bate vântul. Sfinţii Arhangheli mă 'zgribulesc în casă. lar 

cum astăzi e onomastica Mihaililor și Gavrililor, și cum acel noiembrie din preajma sau 

chiar din 1952 s-a comportat perfid, dezlănțuind o întâmplare de care, amintindu-mi, 

mi se strânge și acum inima, îmi iese inainte meşterul Jora, întâi pentru că era Mihai, şi 

apoi: că el e eroul întâmplării de care vorbeam. i | Da 

În primii ani după 1950 nu era, uşor de trăit. Sechelele războiului, încă proaspete, 

prefacerile sociale, seismele rezultând din falia care se adâncea între două lumi şi două 

concepţii, nedumeririle ne obligau să ne strecurăm cum puteam, nevoindu-ne printre 

nămeţii evenimentelor, cu speranțele spre mai bine. „Per aspera ad astra”, şi ne opinteam 

inainte, tot înainte. De altfel, eram tineri sau destul de tineri. Singuri Breazul, Părintele 

Iancu și meşterul Gogu depăşeau 60 de ani, meşterul Jora şi Alfred erau pe aproape, 

Rogalski avea 49, Paul 41, Costy şi cu mine 37, Mariana. 26 de ani... Şi, evenimente după 

eveniment treceau peste .noi, tăvălug. : a | a _ 

Din 31 decembrie 1947 aveam Republică, în februarie 1948 Rezoluţia lui Jdanov 

întorcea fundamentele creației artistice pe dos, în iunie eram. evacuaţi şi ne mutam in 

Cotroceni, în decembrie, prin legea Învăţământului superior, Academia Regală de Muzică 

şi Artă dramatică devenea Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, Academia de Muzică 

bisericească dispărea pentru totdeauna, arhiva îi era arsă, eu, din profesor titular de Teorie- 

Solfegiu, deveneam conferenţiar la o catedră 'de Armonie, la 9 mai 1949 mise cânta în primă 

audiție Simfonia, la 2l octombrie, în locul Societăţii Compozitorilor Români se înființa 

Uniunea Compozitorilor, George Enescu, Marcel Mihalovici, Stan Golestan, Jonel Perlea şi 

Dinu Lipatti nu erau primiţi membri. Jora. era deja suspendat din Societatea Compozi- 

torilor şi destituit din învățământ. Si a 

“În 1950, Rogalski scria. cele 3 Dansuri, eu scriam Cvartetul de coarde. Lipatti murea 

în Elveţia. a 
e 

Între prieteni n-aveam mulţi Gavrili; Mihai erau însă mai NUMEroŞI, 1a7 printre ei 

aveam unu şi bun : pe meşterul Jora. În fiecare an, la 8 noiembrie, îi aşteptam onomastica. 

De astădată ne-am gândit să-i facem o surpriză : să i-o sărbătorim. De când cu urgiile care-l 
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năpădiseră, îl vizitam mai des. Eram mulţi, făccam tot ce puteam să nu venim cu mâna 

goală, Nu ne mai certa, nu se mai oțăra, cedase-pând la urmă. .-: i i ile tău 

Sfântul Mihai din 1952 îl găsea mai amărât ca niciodată: Viață»ntreagă şi le făcuse 

singur, fluturând panaşul cavalerului „sans peur et sans reproche' , femerar ȘI imprudent 

până la sacrificiu. La 31 decembrie 1947, cu ocazia depunerii jurământu ui pentru Repu- 

blică de către corpul profesoral al Conservatorului, avusese ideea să. ceară un moment de 

reculegere pentru regele Mihai, care abdicase în ajun. Tant Lilly făcuse şi ea imprudența 

să fie sora lui Grigore Gafencu. EI se alesese fără catedră, ea se găsea internată în lagărul 

de la Ghencea. a ai 

Rămăsese singur. Zorinca se-mbolnăvise şi plecase la Făgărașul ei. Numai Buby — 

un fox sârmos — îi ţinea de urât. învelit în pelerina neagră, îşi făcea toată ziua de lucru, 

învârtind pasienţele. N-avea poftă de citit, nici vorbă să poată lucra. Răbda de foame, 

de îrig şi de urât. Un timp dăduse lecţii, până-ntr-o zi, când s-a produs o interpelare în 

Consiliul profesoral : „— Ce, există in București două Conservatoare?. . . Unu aici şi altu 

la Jora acasă ? Cerem să inceteze această manevră de a corupe tineretul, care are nevoie 

de educaţie comunistă, nu de tertipuri reacționare !” Eram jos, în sala din Lipscani, în 

prezidiu era Rodan, vicepreședintele lui Mezinescu. „— Sa-nceteze dasmațu ! Dacă nu, 

vom lua masuri pa linie de stat!” | | 

Lecţiile lui Jora au încetat.. S-a pomenit stingher, flămând, trist, fără, nici un venit, 

fără elevi, bucuria lui. . . 

Ceremonia de onomastică urma să se desfășoare în strada Silvestru 16, incepând 

de la patru şi jumătate. Moş Mişucă trebuia luat prin surprindere. Ne-am telefonat, ne-am 

mobilizat. Am dat de veste tuturor prietenilor, recomandându-le discreţie. Cucoanele 

şi-au împărţit sarcinile. Meşterul Gogu şi Rogalski se aflau în aceeași jalnică situaţie ca 

sărbătoritul, dar Tutu şi Sanda erau viteze. | 

Temperatura scăzuse brusc. Ninsese toată noaptea şi continua, învârtindu-se. 

Înotam printre nămeţi. Un viscol îndrăcit zbura troienele pe bulevard, tramvaiele se-mpot- 

moliseră. Ne orbeau trâmbele de zăpadă, suflam vălătuci albi, care înghețau pe gulere şi 

căciuli. Ne-a deschis Marie-Alix. Veche prietenă a familiei, șchioapă, sprijinită-n baston, 

o găseam adesea în compania lui tant' Lilly. Când am intrat, micul hol de jos era ticsit, 

dar domnea o tăcere lugubră. Musafirii se priveau consternaţi. Cu fiecare noi sosiți, vântul 

împingea înăuntru un val de frig şi-o trâmbă de zăpadă. Singur, fără foc, slăbit, demora- 

lizat, surprins azi-noapte de ger, Moş Mişucă zăcea în dormitor, cu 39 de grade. De-abia 

mai sufla, nu deschidea ochii. a Ma 

Am telefonat profesorului Balș, doctorul și prietenul casei. A sosit şi a propus 

internarea de urgenţă în spital. Dar cum? Salvarea nu prididea, se lăsa noaptea. Unde, 

în ce spital? Mihail Jora nu mai era profesor. L-a fricționat,-l-a injectat, am aprins focul 

cu ultimele lemne, a fost convocată o infirmieră. Darurile. zăceau imprăştiate pe mese, 
pe scaune, pe bufetul din sufragerie, prin colțuri. Mă uitam la preparatele .destinate 

petrecerii, la tortul lui Dendrino, la damigeana Părintelui Iancu, la sacul cu jumătatea 

de porc, cărat de Achim Stoia. o | 

Între timp musafirii au început să plece. Am rămas doar câțiva dintre cei mai apro- 
piaţi. Afară, zăpada creştea. Străzile se troieneau, se făcea din ce în ce mai frig. 

„A doua zi de dimineaţă, o căruță cu lemne cobora strada Silvestru, dinspre biserică. 
Mariana era cocoțată deasupra ; în față, lângă ţăranul care mâna caii, se ţinea Mișu Iancu. 
Le cumpăraseră de la Obor. Marie-Alix s-a mutat în.odăiţa de lângă salon, infirmicrele 
se schimbau ziua și noaptea, medicul veghea, noi toţi ne consideram mobilizați ca pentru 
o datorie de onoare, şi după o săptămână, Moș Mișucă a-nviat ca Pasărea Phoenix, cum 
prinsese de altfel in ultima vreme, obiceiul, s-o facă... 

| Uniunea Compozitorilor de-abia se-nfiripase. În localul vechi din Piaţa Amzei se 
ţineau şedinţele, multe și lungi. Când se citea un raport, de câte ori era pronunțat „Stalin”, 
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adunarea se ridica electrizată, aclama „Stalin, Stalin, Stalin” şi aplauda. Și doar nu se 

pronunţa numai O dată, ori de două ori, numele venerat ; se rostea din abundență, iar 

obştea .executa. disciplinată, ceremonia. La sfârşitul fiecărei şedinţe, îi intonam în cor 

cântecul. Nici eu, nici Paul nu ştiam celelalte versuri. Ne repezeam in refren, intrecându-ne 

în voce! „Lui Stalin să-i aducem prinos, | 

. „Din bezna cea adâncă ne-a scos”, .. a | 

după care ne-mprăştiam pe la casele noastre. A doua zi, o altă ședință cu acelaşi protocol, 

şi aşa mai departe. | - a 3 

-.. Într-o dimineaţă mornă, stătută, printre participanții care se-nghesuiau ca sardelele 

in sala supraîncălzită şi neîncăpătoare, era şi meşterul Jora. Bolnav, nemâncat, nedumerit, 

ciufut ca de obicei, întinsese piciorul invalid şi se sprijinea în baston. Noi ne ridicam auto- 

mat- „Stalin, Stalin, Stalin”, el stătea nemişcat-statuiie-pe scaun. O dată, de două ori, 

de trei ori, până când Breslașu, vânăt de furie, a oprit şedința-n loc, delirând : „= Să ia 

aminte cei ce ne sfidează, că tăvălugul lui Stalin va trece curând peste toți dușmanii” a... 

Aluzia era clară. Participanţii îşi dădeau coate şi întorceau capetele speriaţi, :spre Jora. 

Bietul de el a rămas neclintit, fără să clipească, sprijinit în baston, cu picioru-ntins, privind 

drept înainte. Dar, de atunci, nu l-am mai lăsat să participe la şedinţele Uniunii Compozi- 

torilor. Da 
| 

Târziu, încoace, după întâmplarea cu regele. Mihai şi epopeea care-a urmat, apoi 

reabilitarea, catedra, Academia Română, Artist al Poporului, mergea vara cu tant Lilly 

la Olăneşti. Nu-și cumpărase maşină, călătorea cu trenul, și din-Râmnic lua autobuzul. Un 

boblete de perceptor fiscal se așezase pe locul lui tant” Lilly şi nu voia să i-l cedeze. Moș 

Mișucă, trosc, pleosc, două palme, în plină adunare. Ce-am mai tras !... Am intervenit 

pe lângă gorobete : noroc că era avid de parale și miile pe care i le-am oferit, l-au tentat... 

După ce şi-a cumpărat „Volgă” proprie, cu Costică la volan, traversând Râmnicul 

spre Olăneşti, a contravenit indicaţiilor de circulaţie. Ce le-a fost dat urechilor milițianului 

cu mânecuţe albe să audă !... Costică s-a. ales fără permisul de conducere, Moş Mişucă a 

plătit o amendă zdravănă, am trimis pe Niţuică să-i aducă de la Olăneşti... 

Şi, într-o noapte de mai a anului 1971, după o lungă şi grea suferinţă, de pe un pat 

de spital, Mihail Jora s-a mutat la cele veșnice. Îşi părăsea casa, prietenii, muzica româ- 

nească. Pe pian rămânea, neterminat, un nou cântec pe versurile Marianei Dumitrescu. 

Am deschis plicul sigilat pe'care mi-l încredinţase : prin testamentul din 2 martie 

1968, mă desemna executor testamentar, cu „dorinţa expresă și rugămintea de a veghea 

ca toate bunurile de valoare care i-au aparținut și mai ales cele în legătură cu creaţia.şi 

activitatea muzicală, manuscrisele, corespondenţa, biblioteca, tablourile, mobila şi alte 

multe obiecte şi documente, să fie păstrate într-o casă memorială organizată în imobilul 

din strada Silvestru 16, unde timp de peste cincizeci de ani şi-a desfășurat viața şi activi- 

tatea”. 
| | 

Am dat fuga la cei în drept: „— Lasă-te, maestre, te credeam lucid. Noi comasăm 

muzeele şi casele memoriale existente, necum să mai întiințăm altele noi!”... Mi-au 

înapoiat hârtia fără s-o citească. 

Am întocmit un inventar, m-am tocmit cu presupuşii moştenitori apăruţi din senin, 

am depozitat patrimoniul în sediul Uniunii din Calea Victoriei. În februarie 1977 eram 

indepărtat şi terminam cu toate. Peste o lună, cutremurul a aruncat Uniunea în subsolurile 

Ateneului. Donaţia Jora s-a-mprăștiat odată cu speranţa într-o casă memorială. . - 

Ghinionul nu l-a slăbit nici după moarte, iar oficialitatea i-a pus şi de astă dată 

piedică. El nu mai puiea protesta, dar nici eu... Cui să mă plâng, cu cine să mă bat, 

cine să m-asculte?... 
| 

Xsta a fost Mihail Jora. Ştiu şi alte isprăvi, pentru că Meşterul nostru era un izvor 

nesecat de şotii, care pe noi ne amuzau, dar pentru cl erau întâmplări obișnuite, făceau 
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parte din comportarea de toate zilele, nu-şi închipuia 'c-ar fi putut să procedeze altfel. 

Noi ştiam că mitocanul de la Râmnic, generalul băţos, milițianul obraznic, Ionescu — 

„Cap de lemn”, imberbul cu lulea, Mugur, Mavrodi, Tilea, Bucuţa meritau să fie zgâlțâiți, 

dar nu-ndrăzneam s-o facem. O făcea în locul nostru şi pentru noi, Mihail Jora... 

Toate cronicile lui erau un permanent război, nu numai cu mediocritatea şi impos- 

tura, ci mai ales cu oficialitatea. obtuză, cu prostia, cu nepăsarea, cu disprețul față de 

problemele culturii. : | a i 

„Întreaga artă românească e încăpută pe mâinile nechemaţilor şi impostorilor Aa 

„Poporul care produce artă neisprăvită şi artişti găunoși este şters de pe harta civilizației 

şi tratat cu disprețul pe care-l merită”... a 

„În lupta dârză n-am cruțat pe nimeni, iar pe acei care au ajuns prin înşelăciune i-am 

înfățișat în toată goliciunea lor, şi opiniei publice, și autorităţilor răspunzătoare”. - + 

„Zugrăvind viaţa muzicală românească din acele vremuri, cu umbrele şi luminile ei, m-am 

silit să risipesc pe cele dintâi și să aduc prinos de laudă celorlalte. ia 

N-am izbutit întotdeauna, iar multe racile au dăinuit încă vreme îndelungată, parcă mai 

adâncite de vitregia timpurilor şi de nepăsarea oamenilor”... | 

Aşa este, scumpe Meştere, bunule Moș Mișucă, așa este! Te-ai bătut cu morile 

de vânt, cum m-am bătut şi eu... şi nici măcar n-am putut să iau peana,sămă răcoresc... 

Povestea e lungă... fără sfârşit... Dacă notez câte ceva, când mi-aduc aminte, 

o fac pentru memoria muzicii românești. . | 

Noiembrie 1959, București
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O creaţie de întinderea şi importanţa celei a lui Mihail Jora, creaţie ce se desfășoară, 

de-a lungul unei jumătăţi de veac, ce cuprinde aproape toate genurile muzicale (cu excepția 

operei şi a genului concertant), și vădește o evoluţie continuă, este desigur greu de îmbră- 

țişat într-un studiu de dimensiuni reduse. Acestea cu atât mai mult cu cât din cele peste 

50 de opusuri de până acum ale maestrului, doar primele patru pot fi considerate ca înce- 

puturi. Din momentul apariţiei celei de-a cincea lucrări ( Privelişti moldoveneşti ), ne aflăm 

în faţa unei personalităţi artistice net conturate, care şi-a pus ŞI a rezolvat în cea mai mare 

parte problemele de limbaj atât de spinoase pentru începuturile școlii noastre de compoziţie. 

De la Privelișii încoace, lucrări de diverse dimensiuni şi în mod necesar de importanță 

diversă au venit să alcătuiască un edificiu impozant, care-l situează pe autor în rândul 

celor câţiva creatori de muzică români cu o fizionomie proprie, neconfundabilă ; de fapt 
suntem în faţa unuia din pilonii fără de care şcoala muzicală românească, în ansamblul 

ci, cu greu poate fi concepută. 
Personalitate artistică complexă : compozitor, pedagog, interpret, critic, animator 

al vieţii muzicale, Mihail Jora şi-a marcat puternic prezența în toate domeniile în care 
s-a manifestat. Cu deosebire prețioasă, în afara activității de compoziţie, care formează 
în principal obiectul rândurilor de față, ni se pare străduința sa în calitate de dascăl a 
multe generaţii de muzicieni români. De la Paul Constantinescu și Dinu Lipatti, până la 
cei mai tineri compozitori care părăsesc acum băncile şcolii, nenumărați sunt cei care au 
trecut prin mâna maestrului — şi chiar dacă numai o parte din aceștia au ajuns la noto- 
rietate, este cert că fiecare a adus în zona sa de activitate o temeinică pregătire profesională 
şi o deosebită seriozitate. A fi studiat cu Jora trece în ochii tuturora drept o garanţie. 
Poate că secretul cel mai preţios al acestui învățământ este faptul că maestrul a știut ca 
nimeni altul să practice o adevărată maieulică a spiritelor, să-l facă pe fiecare să devină 
cl însuși, să-și găsească adevărurile sale interioare şi drumul propriu. Maestrul a avut 
intotdeauna respectul iniţiativelor învățăcelului, iar critica sa blândă şi fermă totodată 
ştia să-l facă pe tânărul entuziast să se rușineze de neajunsurile sale, dar să şi capete în- 
credere în forţele proprii. i 

Datele mai importante ale vieţii lui M. Jora sunt in general cunoscute și nu ce locul 
să revenim aici. Reamintim studiul muzical la Leipzig cu Max Reger (compoziţie), Stephan 
Krehl (contrapunct), Robert Teichmiiller (pian), profesori de mare prestigiu. În special 
contactul cu Reger, unul din armoniştii de scamă ai muzicii europene de la începutul 
veacului, a avut — credem — darul să pună pe calea cea mai bună activitatea celui ce 
urma să devină cel mai interesant şi mai personal armonist al muzicii româneşti. 

Înainte chiar de a începe discuția propriu-zisă pe marginea lucrărilor, se cuvine să 
subliniem că pentru Mihail Jora armonia este un mod de expresie deosebit de eficace şi că 
în gândirea sa muzicală ea joacă un rol analog cu cel pe care-l joacă ritmul în gândirea 
muzicală a unui Stravinski, ori polifonia în gândirea unui Enescu. Armonia devine teren 
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de dezbatere a problematicii, sectorul inde se angajează forţele cele mai importante și se 

dobândesc victoriile cele mai răsunătoare: i | | 

n fond, în orice act de creaţie există o luptă cu neantul pentru cucerirea. formei 

şi o luptă cu materia sonoră pentru forjarea expresiei, şi fiecare creator de artă conștient 

își distribuie eforturile în raport cu posibilitățile pe care şi le cunoaște mai bine decât 

oricine. Mihail Jora a împins investigația armonică până în cele mai tainice ascunzișuri ale 

structurilor funcționale, manifestând în ultima vreme chiar tendinţe de spargere a acestui 

+ 

„cadru, așa cum Yom căuta să arătăm mai departe. Toate acestea nu înseamnă câtuși de 

puţin că în muzica sa a neglijat celelalte mijloace majore de expresie. Există un tip melodic 

specific joresc, după cum ritmurile populare (din jocuri și colinde) au dobândit în creația 

sa cea mai aleasă transiigurare. 
A 

“Fapt consemnat de mulți cercetători până acum, opera lui Mihail Jora culminează 

în două genuri pe care le-a cultivat cu predilecție de-a lungul întregii sale activități : 

Jicdul și baletul. Paralel cu acestea, a abordat genurile instrumentale pure (sonata, suita, 

simfonia, variaţiunile), genurile programatice. (poemul simfonic, suita cu program etc.), 

genul vocal-simfonic şi creaţia corală a cappella. Cum axarea pe anumite genuri este grăi- 

toare pentru configurația psihică. a unui creator de artă, ne propunem ca în studiul de 

față să abordăm opera lui M. Jora din acest unghi de vedere. Vom discuta deci: 1) lie- 

durile, 2) baletele, 3) muzica de cameră instrumentală şi 4) lucrările orchestrale, N 

* 

Aproape jumătate din opusurile maestrului, mai precis 23, sunt cicluri de lieduri. 

În total a compus până acum peste 100 de piese, din care foarte multe au devenit celebre 

şi reprezintă momente importante în evoluţia liedului românesc. Într-un valoros studiu', 

Ștefan Niculescu a.pus în lumină principalele aspecte ale unor probleme cum ar fi: „Ra- 

portul dintre cuvânt și melodie” sau „Imaginile muzicale şi forma liedului”, precum Și 

unele chestiuni de structură. Ne propunrin să adâncim tocmai acest ultim domeniu. 

Există. în liedurile lui Mihail Jora constante, şi există linii de evoluţie. Primele 

definesc stilul, celelalte semnalează o sensibilitate permanent vie, proaspătă, în continuă 

prefacere. Pe planul armonic, liedul lui M. Jora este de o densitate cu totul remarcabilă, 

realizat în general pe 4 sau 5 voci reale, cu mijloace pianistice sobre. Constatăm încă din 

op. 1 nr. 5 (Verheissung, pe versuri de R. Dehmel) acel abrupt armonic specific joresc, 

haşurat, dur, tranșant, în care fiecare acord îndeplineşte o funcție dinamică, duce mai de- 

parte pe cărări ce nu pot fi prevăzute, dar care ulterior par fireşti. Tipologia acordurilor 

rămâne în genere cea neoromantică, cu o marcată preferinţă pentru acordurile mărite și 

micşorate, şi cu o veritabilă predilecție pentru acordurile de cvarte (reflex poate al unor 

structuri melodice de esență populară). De altfel, un limbaj atât de mobil nici n-ar putea 

fi realizat fără libertatea pe care o creează în conductul armonic acordurile alterate (prin 

ambiguitatea direcției lor pe planul tonal) şi structurile de cvarte (prin punerea sub semnul 

întrebării a însuși veritabilului centru tonal). Evoluţia în timp a acestui limbaj armonic 

se face — credem — pe două planuri paralele : a) complexitate crescândă, prin incorporarea 

tot mai frecventă a procedeelor bitonale şi chiar a unor agregate ce țin de totalul cromatic, 

însă în configurații bazate pe terțe și cvartc, adică în acordică de tip cunoscut ; b) spa- 

ţierea, lărgirea în timp a prefacerilor armonice. Pentru înţelegerea une! înlănțuiri acordice 

este necesar un anume timp obiectiv pentru ca urechea să sesizeze complexul armonic, iar 

rezolvarea să devină necesară. Este semnificativ faptul că multe din liedurile lui Jora 

adoptă o mișcare lentă, maiestuoasă, chiar în felul acesta însă densitatea armonică părând 

uncori prea mare. În: ultimele cicluri, acest limbaj — fără a se relaxa — dobândeşte o 

desfășurare mai spațiată, lăsând în felul acesta și melodia să se dezvolte nestingherit 

şi — ceea ce este mai interesant — să realizeze prin propriile-i mijloace modulația. Sugerăm 

| | 

2] 1 Creaţia de cântece a lui Mihail Jora, în: Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti, nr. 

1963. 
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cui ar.vrea să aprofundeze aspectele înfățișate: mai sus O comparație între liedul Izvorul 

nopții (op. 28 ur. 5, versuri Lucian Blaga) şi Spre galeria loamnei (op. 49 ur. 5, versuri 

Mariana Dumitrescu). e | o e 

Melodica liedurilor lui Jora este, începând de la ciclul of. 11 pe versuri de Octavian 

Goga, aproape constant bazată pe intonația rormâneâscă. Celule modal, specifice (cu 

preferință pentru cvarta lidică, secunda. rigică și sexta dorică), frecvența cvartelor (ca 

puncte extreme ale unor tetracorduri, atât de caracteristice melodicii populare), exploa- 

tarea resurselor recitativului de baladă și alte procedee similare vădesc că gândirea melodică - 

a lui Mihail Jora se încadrează şi-şi trage seva din peisajul spiritual românesc. 

Raportul între melodie și armonie este variabil. Se pare că totdeauna celula melodică 

iniţială este primul impuls componistic. Ea va reveni, va structura Jiedul din punct de 

vedere al formei, îi va stabili identitatea în lumea sunetelor. Pe parcursul tratării se simte 

însă cum armonia devine fapt preponderent și cum tinde să depăşească în importanță | 

linia melodică. Stabilirea unui perfect. echilibru între cele două elemente de bază duce la 

apariţia unor piese perfecte ca Moină și Pastel (Bacovia), Buna-Vestire, O zi, Păstrează 

(Arghezi), Ciocârlia (Blaga), Pasărea naltă, Cuvintele (AL. Dumitrescu). Evoluţia se con- 

stată și în felul de a concepe recitativul, de la Cântecul din fhuier (Arghezi), unde tonurile 

se învârt parcă în jurul unci linii drepte nevăzute, până la desfășurări de genul celor din 

Chiot sau Lumină (A. Dumitrescu), unde recitativul intens melodizat se desfășoară în 

falduri largi care acoperă portativul de sus până Jos. 

  

    
  

  
  
  

  

  
  
  
  

Exil a -. VINE 
II ae „Cniot*o0p.3 ar.1 

__ Deerso 7 280 A „ Nersuri: Mariena Dumitrescu 

0 — iama taa IEI mea m 
A Ă y- I Ip Pr IS Y Ţ i 

SUIE XE: F- B F 2Ț 93 4 tip ME Liga T FEL 

“u pr fe șa 
„A = le-lei, a - le-lei. ce-meni, oa-me-nii mei / 

—: y „Lumina“op. 31 nr.5 

EX.2 | ersuri : Mariana : Dumitrescu 

[ez] FE cu 
E, x 4 Ig te Pereti pa MeLe LL 

. it pi Ii 
5 F Ț Pe Y t + Î Y ÎI pa | 

  
Ceo -su-ri - le doi-spre-ze.ce-au ire - cut 

  

A = " 2 m a a 2 2 L 

EP = 
E 1 F- Ț I Ţ d Î i 7 

3) —— i Y , | 1 

      

  

  

    
  
  
  

meu iți a —ra-lă za-rea de vuh - de va cres-—' 
ep. = IE . 

f a , P. e 4 o 

PEPI RE pot = Er =: 
<t T Ț Î — A i i A + Hi 

Ţ oi Y E - 

te Mi — nu -—.- nea toa — tă, 

Ritmul păstrează de cele mai multe ori o strictă neutralitate în confruntarea dint 

forța melodică și cea armonică, în afară de cazurile relativ puține când se afirmă ca ! 

clement primordial, cum ar fi în De Paşti (|. Pillat) sau Dans (G. Lesnea) 

„Forma pe care o îmbracă această neutralitate este izoritmia sau restrângerea 

un minimum de valori în acompaniament, şi un giusto silabic (cu baza optimea) în lin 

vocală. Este drept că în cuprinsul creaţiei lui Mihail Jora ritmul își va lua o splendi 

revanșă în balete, adevărate focuri de artificii sub acest aspect. op ! 

„Imagistica muzicală este la Jora axată de obicei pe o dată unică centrală. Ni 

pare interesant de citat începutul cântecului Moină (Bacovia) 
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„Moină“op.15 nr.1 
Versuri; G. Bacovia 
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Fără îndoială că imaginea poetică își găsește un corespondent extrem. de plastic 

în toate compartimentele structurii muzicale. Vocea repetă monoton același motiv des- 

cendent, armonia se compune din grupe de câte trei acorduri coborâtoare, mâna stângă 

parcurge același 7ui minor obsedant, iar sensul armonic al vocii este de la fa diez Minor, 

În mi minor încheiat cu cadență frigică. Nu se putea o mai mare concentrare de mijloace 

pe un spaţiu mai restrâns pentru sugerarea unei imagini de felul acesta. 

Vom mai reproduce, ca un model de plasticitate muzicală, prima frază melodică din 

Chiparosul (op. 43 nr. 1 — versuri M. Dumitrescu). Imaginea copacului impunător, cu 

coroana ca o flacără ce se avântă spre înălțimi, este redată în felul următor : 

  

      

  
  
  
  
  

  
  
  

  

      
  
  
  

EX. 
Chiparosul 0p.43 nr.î 

. Versuri: Mariana Dumitrescu 

—f 
bsi 3 

Pa d A 
i 4 > 4 I. 

=== == === Ep 

4 pa 3a A AN IL A 
Cum ai pu -tut să cresti din pie —tre-le * 

—f) 
1 FU L , —— ip Da I 

Ea ap PP 
Ț 

j 

a -ni-lor a- tit de nalt Ca |. un va- _ ? 

f 4 
L 5 + . 2 Pa 

pp 
pi = 

TTX 
p= 4 To 

1 ? 
—— 

" Ț 
pe . 

er pre-lung 
în e-ter-ni - to - te... 

— 

Numeroase sunt exemplele ce s-ar putea aduce. Esenţial este însă că desfăşurarea 

poetică este rareori urmărită din aproape în aproape şi că mai totdeauna există o imagine 

centrală ce fixează atmosfera întregului lied, conferindu-i unitate şi lăsând liber jocul for- 

ţelor muzicale. În acest sens, un lied de Jora este totdeauna interesant şi autonom pe plan 

muzical şi, deși intenţia mărturisită a autorului este ca în primul rând să pună în valoare 

textul, credem totuși că rostul principal al liedului este să creeze acel microcosmos muzical 

corespondent imaginilor poetice, care însă să aibă suficientă rațiune de a exista chiar şi 

pentru cine nu poate gusta subtilitățile textului (să presupunem din necunoaşterea limbii 
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respective). Poezia ca atare nu aie nevoie de muzică — și dacă totuși muzica se creează, 

ca nu trebuie să fie ilustrativă, ci să edifice imagini corespondente prin mijloacele sale spe- 

cifice. | 
Este ceea ce face de altfel Mihail Jora în imensa majoritate a creației sale de lieduri. 

Pe de altă parte, este interesant de observat cum el vibrează diferențiat la solicită- 

rile poetice diverse, cum sub acest aspect ciclurile sunt neconfundabile unul cu altul și 

cum cântecele scrise pe versurile aceluiași poet la intervale mari de timp sunt mai înrudite 

între cle decât altele scrise în același timp pe versurile unor poeți diferiți. Socotim că 

reuşitele sale majore în lied au fost realizate pe textele unor Bacovia, Arghezi, Blaga, Vasile 

Voiculescu și — în urmă — Mariana Dumitrescu. Spicuim, pentru frumuseţea imaginii 

muzicale, pentru românescul subtil din melodică și pentru ambianța. armonică deosebit 

de eficace, începutul cântecului Ciocârlia (Blaga). De notat că ritmul melodiei nu e cel 

giusto silabic atât de familiar maestrului, ci e variat, contribuind din plin la sugerarea 

cântecului păsării. - . | 
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„Ciocîrlia“op. 28 nr.1 
Versuri: Lucian Blaga 
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Arta lui Mihail Jora este profund realistă în lied (ca și în celelalte genuri de altfel) 

redând peisajul românesc (psihic și geografic) prin mijlocirea unui limbaj de o densitate 
care aduce aminte de forța pânzelor lui Andreescu, în care fiecare trăsătură de penel cu- 
prinde mai mult decât pare la o primă vedere. Brazda proaspăt răsturnată sugerează şi . 
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mirosul :reavăn al pămâritului, dar:şi integrarea cosmică a omului;:ochii verzi ai fetei cu 
basmiaua;sunt:parcă ferestre-deschise asupra unei lumi interioare de'o bogăţie insonădăbilă: 
„mot niversul: pdetie al'liedurilor lui 'Jora este:ceva similar sub raportul conccatrării, al 

densităţii imăginii: Activitatea'sa în domeniul 'acesta a fost determinantă pentru a aduce 
astăzi liedul românesc: pe o treaptă de desăvârșire, cum poate nici un alt gen nu a atins încă 
în: cadrul ișcolii noastre componistice: + e iii iii ii e 
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2: “Dăcă lumea liedurilor lui Jora era cea a'unui arinonism foarte tensionat, de 'o'bogăţie 
proteică, lumea baletelor sale este o;străucitoare desfășurare ritmică, o apoteoză a dansului 
popular. Cel& mai Variate ritmuri de joc simetrice și asimetrice sunt:poltite la! acest ospăț 
de,un pitoresc savuros. Înainte de â vorbi despre operele propriu-zise, se cuvine să arătăm 
"pe scurt că poliritmia lui Mihail Jora este de cele inai multe ori orizontală, că deci. sunt rare 
“momentele. de poliritmie: verticală (suprapunerea unor ritmuri "diverse, complementare, â 

ac 3,5; 7, alternând cu 2 şi 4, său intercalărea unor celule, cu valori de două ori mai mici (de 

din adâncuri) prezintă” o 'complexitate mult mai, mare: decât precedentele, lucrări. Atât 

bogat şi de diferit de cel românesc, au dus la formule 

-pe'care mu ]6 dislocă, ci le alternează î 
“metri preferăm totuși deniimirea de poliritmie orizontală, pentru:a:trece'dincolo de ima- 

ginea grafică. și a pătrunde în esenţa lucrurilor.) ii 

Cinci balețe punctează la diferite intervale creaţia lui Mihail Jora. La piaţă op. 10 

(1928) deschide: strălucit seria. Este.o.lucrare extrem de vie, care-s-a menținut în reper- 

căror rezultantă să constituie: ceva: nou): Juxtapunerea extrem: de capricioasă. a celulelor 

că: 3/44 3]8 sau! 4J8 14-5/16) sunt procedeele cele mai obişnuite prin care autorul crecază 
o de e ei pt îoepi tetGii ga . dai ta! pu IE 

diversitâtea ritmică. De notat că din acest punct de, vedere, ultimul său balet (Întoarcerea 

“evoluţia concepției ritmice a. compozitorului cât și referirile la folclorul tătărăsc, atât de 
noi în creația lui M. Jora. Totuși, în 

ansamblu se poate spune că el construieşte:ritmul cu ajutorul unor macroceluie preexistente 

în chip ingenios. (Acest procedeu s-ar putea numi poli- 

toriu de aproape patru decenii și e departe de a-și fi epuizat farmecul, în primul rând dato- 

rită poeziei de căre este impregnată și în-al doilea rând din cauza unci perfecte logici dra- 

matice. Autorul, care este și scenarist în căzul de față, a știiit să recreeze muzical lumea 

pitorescă a mâhalalei bucureştene, concentrând-acțiunea pe spaţiul unci jumătăţi de oră, 

între 5 și 5,30 dimineaţa. Oltenii cu cobilițe, chivuțele, precupeţele, cârciumarul, jandarmii, 

florăresele, văzizătorii ambulaiţi, lumea pestriță și simpatică a Pieței Mari constituie fun- 

dalul pe care se;desfășoară o banală idilă între țiganca Chiva și majurul cu fireturi şi pre- 

tenţii. Tematică riiăzicală este de inspirație românească, cu incursiuni în muzica lăutărească, 

iar una din calităţile cele mai preţioase ale autorului, un ânume umor câustic, se face din 

plin simțită. De altfel această. dispoziţie de spirit, pornind de la Alaiul țigănesc din Pri- 

veliştă, trecând prin unele coruri (Moşul, Slutul ), prin Joujoux pour AM a Dame, prin Rumba 

la Moși etc. ar putea fi urmărită pe întreg parcursul creației lui Jora, până la cântecele 

pe versuri de Marcel Breslașu (04. 50). Este un amuzament de tip caragialesc, care în fond 

exercită .o funcțiune critică. Şi, ca nimeni altul; autorul ştie să dea Curs. acestei causticități 

-prin:toate xiiijloacele. care-i. stau. lă :dispoziţie : ritmuri caricâturale, melodică” zigzagată, 

poante armonice, orchestrație caracteristică. Și sub acest ultim aspect partitura baletului 

La „Piaţă este.0 d6osebită reuşită. Amintiri dansul ţigănușilor (clarinet mic, pian, răganella, 

Ppizzicati), strigătele negustorilor: ambulanți redate onomatopeic in diverse feluri, fanfarele 

bitonal-ale majurului; cântecul de initnă albastră de.la sfârşit (violină solo, chitară, harpă). 

Excelent structurat ca-formă mmizicală, prin diverse reveniri tematice, baletul își află punc- 

tul :culminant:: în: Dansul. Chivei, : unde întâlnim și; unul din exemplele de poliritmie 

verticală, realizată printr-un motiv ritmic ostinalo, peste care se suprapune tema focoasă-a 

ţigănci te pa ar a e eu 

i E. Operă “foarte. -cancentrată, La “Piaţă este prima. reușită incontestabilă a. muzicii 

româneşti de balet.:! îi" a Ra ae 

„i 

i . - 
Pi v. ; 
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Mihail Jora va ataca pentru a doua oară genul 12 ani mai târziu, cu Demoazela Mări- 

uța, partitură de mare efect, plină de culoare, vioiciune şi ritm, poate cea mai scenică din 
pă 

toate lucrările sale de balet. Alcătuită din trei tablouri despărțite prin interludii simfonice, 

lucrarea reînvie un episod anecdotic al anului 1848 și se învârte în, jurul unui fapt auten- 
tic.: tradiţia populară a dansului Geamalei, pe care stăpânirea îl interzisese pentru că deye- 

nise prilej de manifestare a nemulțumirilor populației. Scenariul, semnat de Floria Capsali 

şi Apriliana Medianu, se inspiră dintr-o povestire de A]. Antemireanu, care relatează fapte 

Din vremea lui Căpitan Costache, zbirul Capitalei în timpul evenimentelor de la 1848. 

De la prima vedere, partitura Demoazelei ni se înfățișează mai simplă, mai liniar 

orchestrată decât predecedenta. Este o lucrare în care subtilităţile muzicale sunt lăsate pe 

plan secund și eficiența dramatică primează (aceasta bineînțeles în raport cu restul creaţii- 

lor autorului). În general vorbind, orchestraţia, lui M. Jora recurge frecvent la dublaje' cu 

rol coloristic, iar instrumentele de alâmă sunt utilizate cu vădită preferinţă, fie dându-li-se 

roluri solistice, fie în grup, fără ajutorul celorlalte compartimente. În paleta compozitorului 

coardele și alămuirile primează, o întrebuințare de factură impresionistă a instrumentelor 

de lemn fiind totalmente absentă. Acestea. au fie rol solistic (în maniera clasică), fie colo- 

rează în funcţie de necesităţi linii! melodice ale coardelor. Cromatica orchestrală alui Jora 

este alcătuită din tonuri crude net opuse şi evită atât clar-obscurul impresionist cât şi luxu- 

rianţa romantică. Totuși, orchestrația lui Mihail Jora păstrează legături foarte puternice cu 

tradiția, constituind sub acest aspect un mijloc de expresie mai puțin. adâncit de către 

autor decât, spre exemplu, armonia sau ritmul. a 

SE Demoazela Măriuţa vădeşte un deosebit suflu siinfonic. Tabloul 1 (conspirația bon- 

juriştilor) este constituit ca un mare ABA, excepțional ca vitalitate şi vigoare ritmică. 
. a ._. A . e .. . A ă 3 ue. . 

Tematica. este creată în spiritul cântecului și jocului românesc. Redăm tema. Măriuţei.: 

iai IN t 

  

Ex.6 |" Tema Măriutei „Dernoazela Măriuta mi) 
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„temă creată în cel mai autentic spirit al cântecului popular, de la care împrumută 
formulele melodice, asimetria frazei, repetarea rândurilor melodice, cadenţările și inflexiu- 
nea armonică tipică... Pe ae ta 

Tabloul II, de un pitoresc savuros, cuprinde cele cirici dansuri ale Geamalei (un fel 
de momâie cu față de oglinzi, care îmbracă un om, în felul caprei) și recreează atmosfera 
unei pieţe bucureştene în 1848. Lăutarii care preced cortegiul cântă Marşul lui Napoleon 
care nu e altceva decât Marsilieza, aranjată după fantezia lor şi extrasă de autor. dintr-o 
publicaţie a vremii. Dansurile Geamalei sunt în general! construitepe ritmuri asimetrice și 
oferă coregrafilor un material prețios... : .: e 

„____. Interludiul simfonic care conduce la tabloul III este un joc românesc, cu solo de nai 
viori tratate lăutăreşte și o țiitură susținută de coarde și pian (acesta înlocuind evident țam- 
balul). În scenă apare Barbu Lăutaru, cu taraful său, și asistăm lao „„soarea” într-un 
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șalon al vremii.: Pe:rând. vom auzi:0 romanță cântată de'un tenor, în ale cărei cuvinte şi 
intonaţii Mihail. Jora. a parodiat stilul respectiv, apoi.o polcă pe bași falși dansătă de tineri, 
nişte: geamparale, jucate de. bătrâni și, în fine, un vals al Măriuţei în compania unuia din 
supiranții săi. (paralel cu desfășurarea conspirației, acţiunea urmăreşte și ascensiuriea socială 

a Măriuţei care, din susținător în susținător, ajunge tot mai'sus). Dansul balerinei.care nu 

ştie să danseze e o parodie a figurilor clasice de balet, iar finalul grandios, construit pe cân- 

tecul revoluţionar Deşteaptă-te române, aduce în scenă ecourile unci mișcări de mase care 

în amploarea, ei depășește cu mult întâmplările mărunte şi hazlii la.care am asistat până 

aici. Se a 
. Transfiguirareă năăiestrită a: dansului popular, fruinusețea. temelor, caracterul direct 

al dramaturgiei -şi orchestraţiei, inventivitatea ritmică, pitorescul evocării istorice fac din 

Demoazela Mâriuţa o lucrare a cărei reluare pe scenele noastre ar fi în cel mai înalt grad 

binevenită, În 
Cu mult, mai complexă apare partitura baletului Curtea veche (op. 24 — 1948). Lim- 

bajul armonic este mult evoluat, investigaţiile, în acest sens făcute în alte genuri au pătruns 

masiv şi organic în scriitură 'orchiestrală a lui M.! Jora. În ansamblu, impresia este a unui 

ns zând prin aceaşta un perfect echilibru între formă şi expresie, între clasicism 'atins (înțelegâ 
inijloace și conținut).: : - Ma E i 

Scenariul, creat de autor, întăţișează: întâmplări din timpul unei vacanțe într-un 

vechi:cona& moldovenesc. Tinerii vor să joace o farsă bătrânei stăpâne a casei şi se'traves- 

tesc în diferite” personaje'din trecut, apărând ca stafii. Este un'prilej pentru o pitorescă 

defilare a unor figuri din vremi apuse, evocate însă tot timpul sub semnul deghizării,-cu 

un surâs de complicitate al autorului către public. Cităm începutul temei bătrânei, temă de 

o: largă. respiraţie :melodică, sugerând înțelepciunea -şi- bunățatea caldă 'a “personajului: 

A DN AND NR NE i oa Co 0 Dc Mea o a aia a IL a a a a O ti 
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„îi Mici aluzii la olume de amintiri constituie broderiile romantice care vor agrementa 

această temă, ca șicțesătura diafană a coardelor divizate, ce-i va servi de suport. Semnalăm 

în Curtea veche şi momente de veritabil contrapunct al unor linii armonice independente, ŞI 

în. genere. o tratare șculpturală a materialului sonor. Între diversele apariţii. se aude un 
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a cărui funcţie muzicală este analogă cu cea a-mortarului ce uriește cărămizile, dar care sub 

așpectul dramatic semnifică tocmai regizarea acestor apariţii, care ţin de farsă, nu. de rea- 

tate. ia 
EI 

. .-.:: Dansul Marelui Logofăt, expus: de saxofon şi supus unei. amplificări şi: diminuări 

orchestrale (procedeu. drag; compozitorului) ; Dansul stareţe (vesel —:in 7]8),.de un. ascuțit 

s A 

psihologism. (tânăra fată care întruchipează stareţa reuşeşte prea puţin-să pătrundă gravi- 
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tatea personajului), Dansul:beiului (în 5/8 +78); constituit pe moduri cu: trepte mobile; 

Dansul bunicilor ceităreți,: Dansul animat. al' şerbilor sunt pagini de-o frumoasă : ținută 

muzicală. Considerăm însă că numerele cele.mai atrăgătoare ale acestui balet sunt: Dansul 

amazoanei cu cei patru cavaleri şi Dansul ctitorilor. Primul este o'parodie:'după melodia: la 

modă pe la începutul veacului, La Matchische : *: III reia aia oii | MRI Pda 

pe Po 
+ „i e e EI . ! - 

  

      

| : ; ” ERE A [. i x . a 

Ex9| . .:.- Ia . m o Curtea veche”: | 

a : ';.:: (Dansul: amazoanei ) ' 
a) La Matchiche : NR 

A ) L I L- + T ) ze 

     
   

    

  

    

  

  

„b) Dansul amazoanei - - 
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rusi 

o adevărată caricatură muzicală care, subliniată de armonia jorescă în ce are ea mai acid, 

făcea pe unul din primii auditori să spună că „plesneşte! de, plăcere” la ascultârea, acestei 

piese. Este o pagină într-adevăr irezistibilă, comparabilă din acest punct de vedere cu cele 

mai reușite momente din Povestea soldatului a lui Stravinski.. ! 

„Dansul ctitorilor, modal şi nemodulant, de o solemnitate deosebită; culminează cu 

un triplu cânon condus cu o mare măiestrie de compozitor. Este interesant să.semnalăm 

traducerea lui coregrafică în concepția autorului. Cei doi ctitori: apar. ca într-o pictură 

murală votivă, cu chivotul de forma bisericii în mână, iar coconii și coconiţele descriu miș- 

cări potolite în jurul lor. Ni se pare aceasta o deosebit de interesantă, viziune scenică ce, 

pusă în raport cu multe altele (dacă n-ar fi decât faptul că Jora este propriulsău scenarist 

în două creaţii de importanţă), denotă.o deosebită aptitudine pentru teatru, și ar fi poate 

locul să ne exprimăm regretul că autorul n-a atacat genul operei, fie şi numai cu titlu de 

experiență. asi 

. [A 
p pr pe 

Baletul următor, Când strugurii se coc (op. 35, 1953), este:binecunoscut publicului 

românesc prin reprezentațiile ce au avut loc şi piin suita de orchestră frecvent executată. 

Deo mare vitalitate ritmică, lucrarea culminează cu sârba finală, splendid instrumentată (de 

un mare efect este ţambalul introdus în orchestră), adevărată pagină de antologie a muzicii 
româneşti de balet. Scenariul situează intâmplările'în mediul sătesc, iar mâăjoritatea nume- 
relor exprimă bucuria unei munci duse la bun sfârşit. Poate că revizuirea acestui scenariu ar 

adăuga un plus de dramatism spectacolului, pentru : că partitura oferă suficiente posibili- 
tăţi în acest sens. Muzical vorbind, credem că lucrarea se situează mai.aproape de Demoa: 
zela Mlăriuja decât de oricare alta, însă nu este la fel de variată, de explozivă: Ea apare ca 

o etapă mai calmă înaintea marelui erort pe care l-a cerut ultima lucrare a; hii Mihail Jora 
în acest gen, Întoarcerea din adâncuri, pe un libret de Mariana Dumitrescu. iii a 

Lucrare de mare întindere (pentru prima oară apar trei acte despărțite de pauze, 
toate celelalte balete fiind dintr-o singură bucată, cu tablourile legate prin interludii), 
lucrare de o deosebită bogăţie sonoră, făcând apel la orchestră mare cu'o bogată percuție, 
la solo de contraltă şi cor, lucrare de o infinită complexitate ritmică, Întoarcerea din 
adâncuri depăşeşte creaţiile anterioare prin problematica abordată, prin orizontul uman și 
filozofic pe care ni-l dezvăluie. . e 

Pe planul formei și pe cel al conţinutului, acest opus constituie o adevărată sinteză 
a tuturor tendinţelor existente până în prezent în creaţia lui Mihail Jora. 
+; Întâlnim lungile recitative ale:.Povestitoarei (contralto); substanţiale fragmente 

corale, mari suprafeţe orchestrale care depășesc mișcarea de balet propriu-zisă, iar paginile 
dansante sunt de o desfășurare atât de largă, cum niciodată autorul nu mai scrisese până | 
acum. De fapt asistăm la o'îmbinare a celor două direcţii fundamentale ale artei lui Jora : 
lumea poetico-emoţională a liedurilor, transpusă într-o mare și unitară acțiune cu câracter 
de basm, se întâlneşte cu lumea ritmurilor trepidante a baletelor sale anterioare, şi acestea 
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două se topesc într-un şuvoi unic, care este până la urmă o frumoasă odă închinată dragos- 

tei-ȘI omiului: Filonul trăgic apare pentru primă dată exploatat într-o hicrare de mare întin-: 

dere, fiind: pus într+o confruntare. violentă (pe plan muzical) cu forţa vitală a ritmurilor 

dezlănțuite; iar sinteza luminoasă din final stă mărturie pentru increderea în viaţă, pentru 

optimismul fundamental al autorului.. Ceea ce a putut părea la prima audiție de concert 

(când s-a. executat Nunta /ătărască, adică tabloul II din actul II) drept. o reeditare pe un. 

plan superior.a ceea ce fusese muzica de balet-anterioară a lui Mihail. Jora, apare in economia. 

generală a; lucrării: ca un fel de'enorm repoussoir, cum spun francezii, menit să pună mai 

bine în valoare partea lirico-filozofică a lucrării, care constituie —. credem —, noul în creaţia 

de balet a autorului. | e 

Actul I, alcătuit din câteva blocuri mari (preludiul şi sosirea pescarilor, dansul 

stihiilor; recitativul' Povestitsarei; dansul: lui Menari, coda) este organizat aproape la fel 

ca actul III (preludiu, dansul :Mnenmiezilor; dansul lui Menară, dansul stihiilor, cor final. şi 

plecarea. pescarilor), iar aceste acte sunt: vădit gândite ca acele două versante, primul des- 

cendent, iar ultimul ascendent, care:cuprind între ele valea tuturor bucuriilor şi durerilor 

omeneşti. Actul II, de asemenea 'simetric organizat, este alcătuit din trei tablouri; din care 

primul și ultimul cuprind respectiv prologul şi deznodământul dramei interioare a lui 

Menarii, iar tabloul central este ceremonia propriu-zisă a nunţii, tratată în culori d€ o vio- 

lenţă-nemaiîntâlnită în creaţia autorului, şi în care însăşi exuberanţa. din ce în ce mai puter- 

nic exteriorizată conduce pe nesimţite către deznodământul tragic (episodul furtunii). 

Muzical vorbind, găsim în această partitură atât armonismul abrupt al lui Mihail 

Tora, cu tendinţele lui intrinsece' (una spre: dizolvare a funcţionalităţii, cealaltă spre lim- 

pezire consonaitică), cât'şi'lumea ritmurilor asimetrice, urcață pe o treaptă: de complexis 

tate neatinsă încă până.în prezent în imuzica: româriească. Evident, folclorul 'tătărăsc a 

constituit un imbold, însă considerăm că 'aici este vorba de ceva ce depășește culoarea locală 

și anume de evoluţia concepției autorului, în 'ce privește organizarea ritmică. Deşi procedeul 

de bază: rămâne ceea ce am numit poliritmie prin juxtapunere, există însă în partitură şi 

întinse suprafeţe de poliritmie verticală, realizate în special prin suprapunerea ritmurilor 

ostinate în baterie cu alte ritmuri în restul compartimentelor orchestrei. lar pe plan armonic 

întâlnim. formaţii. de felul. următor : Sa Ra aa 

T- 23 fr... Pa 
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in'câră este evident că forţa melodică primează asupra celei armonice (acelaşi tip de acord 

disonant'este întrebuințat într-un paralelism strict) însă nu rămâne mai puţin adevărat 

că într-o'jumătate de măsură se epuizează totalul cromatic şi că funcționalitatea este aban- 

donată complet." Ca -o contrapondere la momente de felul acesta, care apar în legătură cu 

mecesităţile expresiei și nu gratuit, găsim şi tendinţa spre luminozitatea solară a acordurilor 

perfecte; cate: invadează -partitura către: final. Aceasta este de altfel o mare calitate a 

limbajului: armonic 'al lucrării :'0 deosebită expresivitate, o'cromatică eficientă în sensul 

cel mai propriu al cuvântului. Caracterul de frescă epică este realizat — socotim — îndeosebi 

pe -planul limbajului armonic, dovedind încă o dată deoscbitele ; calități ale autorului 

în această. direcție. - ERE
 a A 

« 
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::Pozte:ză într-o desfăşurare de.dimensiunile acestea nu toate;compar timentele sunt! 

laacteâşi înălțime; şi dacă'ar fi să formulări O-uşoară:tezervă; aceasta s-ar referi în unele 

momente la un caracter oarecum încărcat. ]'orchestraţiei. Se pune aici problema dacă un 

limbaj armonic de complexitatea celui intrebuinţătde autor se simte cel. mai'lă largul 

său într-o orchestrație masivă, cu multe dublaje; sau ar fi fost 'mai bine incorporat iritr-o 

scriitură mai economicoasă. Este cert că tehnica orchestrală întrebuințată de-M. Jora are 

avantajele ei la, reprezentarea în sală. Cele două montări de până acum (Bucureşti şi Cluj): 

au luminat aspecte diferite âle lucrării. Suntem. însă în drept să considerăni "că 'niciuria 

ri-a reuşit să valorifice toate virtuălitățile'partiturii 
ia Sir 

pe piei 
Pet s Pia 

  

i: - După această destul de sumară privire în creaţia. de lied şi de balet a lui M. Jora; 

ămâne să vorbim despre operele sale instrumentale și pur ochestrale, importante desigur, 

dar care nu se înmănunchează în fascicole atât de unitare ca genurile discutate până în 

prezent; Vom căuta să punem oarecare ordine în expunere, atacând separat lucrările de 

cameră şi separat lucrările orchestrale, și să cităm numai momentele cele mai semnifica- 

tive. o TIE pa . Sr a 

În genul de cameră semnalăm : suita Joujoux pour Ma Dame (op: 7 1— 1924), spiri- 

tuală pastişare a' muzicii unor Debussy, Ravel; 'Stravinski, făcută însă de pe'poziţiile 

unui compozitor care-și preciza personalitatea prin delimitare (funcția cea mai importantă 

a oricărui exerciţiu de pastișare). ”. . a pes 
Fi ! pi . tei at Pa 

- “Un an mai târziu, apare Cuartetul de coarde în mi, op: 9, în care, dacă: prima parte 

trădează o:oarecare influenţă raveliană,; părțile a: doua .(un.scherzo în 7/8). şi aitreia:(un 

adtvărat cântec fără cuvinte de o admirabilă concizie):sunt: deosebit de valoroase și apar 

într-o vreme când literatura românească a genului era destul. de săracă. Maturitatea; scrii- 

turii de cvartet.ne face să regretăm că Mihail Jora n-a revenit asupra unui gen pentru care 

dovedise de la inceput atâta chemare. Expresia.românească este permanent “prezentă în 

âceastă partitură, ca și umorul Specific autorului. . :. e îi 

'Genul de 'cameră iristruniental vă fi abordat din nou.ăbia peste: 14 ani, în 1942, cu 
Sonata pentru pian, op. 21, lucrare de frumoasă ținută piânistică, solid construită: în 3 părţi. 

Ca şi în cvartet, partea a doua este un cântec instrumental, iar rondoul final aduce in 

secțiunea de mijloc o variantă a temei principale din primul allegro, sudând astfel ansamblul. 

Poate că dezvoltarea tematică a primei mișcări, deşi meșteșugit condusă, nu este suficient 

de organic dedusă din esența expresivă a celor două teme principale, teme de o mare îru- 
museţe melodică. a SD î 

Variajiunile pentru pian pe o temă de Schumann, ob: 22 au fost scrise: în 1943 şi în 
mod semnificativ pornesc de la prima piesă a admirabilului ciclu Frauenliebe und Leben. 
Mihail Jora aduce pe această cale un emoţionant omagiu genialului creator de lieduri 
german. Fapt interesant, peste această partitură pluteşte și ceva din spiritul lui Brahms, 
o altă admiraţie constantă a compozitorului român, şi găsim și unele aluzii la stilul regerian 
(îndeosebi în variaţiunea a 6-a). Lucrarea apare astfel ca o afirmare a puternicelor legături 
ale lui Mihail Jora cu romantismul şi ncoromantismul muzical german. Aflăm de ase- 
menca aici singura fugă integrală scrisă până acum de autor (cu excepția bineinţeles, a 
lucrărilor din timpul studiilor). Această fugă, condusă cu o deosebită măiestrie; contra- 
punctică, rămâne totuşi o izolată floare polifonică în câmpul unei creaţii-unde armonia Şi 
ritmul fac legea. Desigur în opera lui. Jora întâlnim frecvent procedee contrapunctice,.pe 
suprafețe mai mult sau mai puţin întinse (un alt exemplu la îndemână; este variațiunea a 
3-a-a piesei de: care ne ocupăm, alcătuită dintr-un canon la octavă, de la început până 
la-sfârșit), insă se poate spune-că formele mari polifonice nu l-au atras în mod deosebit. 

Sonala pentru violă şi pian (op. 32,'1951), foarte adecvat gândită: pentru instru- . 
ment, este pătrunsă de o anumită blândeţe enesciană sau, poate mai exact, moldovenească : 
e domoală în linii, ca dealurile de prin părţile Neamțului. Două mișcări în 'formă-sonată 
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încadrează un lied structurat ABAB. În totul apare ca o lucrare mai matură, mai rotunjită 

decât-sonata de piân; cu care are însă o sumă de puncte comune, care merg până la. ase- 

mănări. frapante: de ordin. tematic (confruntă dezvoltările: respective-ale părţilor prime, 

ca şi temele inițiale ale allegro-urilor finale).: EDEN N aa ID i i a 

iz. ? Deşi Mihail Jora n-a revenit până acum niciodată in muzică sa instrumentală asupra 

aceleiaşi forme la: aceleaşi instrumente, putem consideră totuşi sonata ca:0 formă de refe:- 

rinţă, pentru că în afară de cele două opusiri prezentate până acum, d-sa a dat la iveală 

in 1962 o Sonală pentru vioară-şi pian (0p.46), lucrare sensibil evoluată faţă de preceden- 

tele. Deşi tiparul clasic este păstrat, modul de-prezentare a materialului beneficiază. de 

experienţe anterioare ale autorului în alte genuri. De pildă ritmica apare mult îmbogățită 

prin încorporârea' unor asimetrii frecvente (partea întâi se prezintă ca o continuă şi capri- 

cioasă alternare a celulelor de 2 şi 3 optimi).şi de asemenea tonusul general al lucrării se 

arată mult mai dramatic. În substanţiala analiză publicată în revista Muzica nr. 2[1963, 

Wilhelm Berger considera Sonata pentru vioară şi pian drept o amplă sinteză. a căutărilor 

anterioare ale compozitorului, punct de vedere la care ne raliem. e 

Peisajul muzicii de cameră a lui Mihail Jora se cuvine întregit cu cele 73 preludii 

entru pian (op. 42, 1960) construite pe tonurile clapelor albe (do-si), apoi ale celor negre 

(re bemol-si bemol ) şi cu un postludiu în do, şi în care se pun atât probleme tehnice (care 

nu depăşesc însă pianistica'. tradițională), cât şi probleme de expresie. Particularitatea 

acestor preludii este o aprofundată investigaţie pi-.șipolitonală, fapt care pune într-o 

postură deosebit de favorabilă lucrarea pentru scopurile didactice pe care şi le propune; 

cu alte cuvinte; nedepășind modalitățile tehnice familiâre studentului, îl introduce într-un 

univers armonic speciiic muzicii moderne, gradânduri astiel dificultățile aproprierii acesteia. 

în fine, Sonatina pentru pian (0p. 44, 1961) ne apare.ca un Opus deosebit de cizelat. 

Toată complexitatea armoniei .joreşti redusă la esenţialul ei (în general scriitura este pe 

două voci) se află pusă în slujba unei expresii care, pornind de la simplitatea clasică a 

primei mișcări, continuând cu frumoasa pagină lentă, unde meditativul îşi găseşte cea mai 

fericită traducere în balansul măsurii de 7/8, ajunge la o exuberanţă aproape romantică în 

final (o formă-sonată: cu elemente de rondo în structura primei terhe). Precizia liniilor, 

“unită cu monocromatica scriiturii pianistice, ne duce cu gândul la un desen în peniță, în 

care fiecare trăsătură rezumă multe altele și care presupine un enorm exerciţiu al mâinii. 

DI 

Dâcă'în muzica de cameră alui Mihail Jora am găsit o formă la care referindu-ne să 

putem urmări evoluţia concepţiei autorului (iar această formă era sonata, pentru diverse 

instrumente), muzica simfonică, abordată În perioade îndepărtate din activitatea: sa 

componistică, cuprinde piese diverse, . programatice în cea mai mare parte, şi care 

considerate 'singure nu ar putea fi deduse unele din altele. - DI 

 Bvident, în: evoluţia unui compozitor cuceririle realizate într-un gen se infiltrează 

vrând-nevrânăd și în celelalte — şi un astfel de caz am constatat de pildă în raportul, dintre 

creaţia, de lieduri și cea de balet a lui M. Jora. Muzica să de orchestră, cultivată mai consec- 

vent la începutul carierei componistice, a constituit desigur: atelierul în care şi-a forjat 

stilul, după care însă compozitorul a revenit destul de sporadic la acest fel de exprimare 

artistică, iar manifestările respective au fost de fapt reflexe ale evoluţiei implinite pe alte 

tărâmuri creatoare. 
a Aaa II De 

Prima lucrare de orchestră, Suita în Re (op. 2), i-a adus lui Mihail Jora consacrarea, 

prin obţinerea premiului George Enescu (1915). an
 (e îi dat 

 Pooeste îndică (op. 4 — 1920), după un fragment în proză eminescian (care și-a aia 

şi o redactare în versuri sub titlul A fost odat' un cântăreț); este un poem simfonic tipic 

romantic, cu teme ușor orientale, în spirit korsakovian, cu o orchestrație bogată, luxuri- 

antă chiar pe alocuri. În centrul piesei, O lungă vocaliză a tenorului solo inchipuie cântecu 

de dragoste al trubadurului. 
pe 
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+. + După aceste foarte onorabile începutuii,:0p:5 sc înfățișează dinir-o dată ca-0 parti: 

tură de maturitate ; am putea: chiar .afirmă căeste ună. din:lucrările: hoţătâtoare, pentru 

evoluţia: întregii: şcoli: de compoziție româneşti. E:vorbă de” Privelişti șitol OVZI76$ im termi: 

nate în 1924. În muzica românească a vremii, doar Mihail Andricu și Filip: Lazărluerău în 

mod consecvent la precizârea unui stil: vomânesc:al:expresiei-muzicâle (culte), Şi INSUȘI 

George Enescu (deşi dăduse. la iveală cu un sfert de-veac:înainte ;Rapsodiile, dar: Qadip, la 

care lucra, cuprindea numeroase intonaţii autohtone, ca de altfel Şi o:stimă de lucrări -anteri: 

oare, ca de exemplu -Dixtuoriil: ori Simfonia: 11-): avea 'să; infăptuiască:.ralierca „fermă dă 

stilul românesc abia cu Sonata a 3-a pentru pian şi violină (1926).: Priveliştile apar deci că:0 

partitură:profetică pentru vremea ei. e 0 oz ci e d 

-:: +.» "Uşor impresionistă.în factură (este de altfel singurâ' dată: când-Mihail -] ora-plăteşte 

acest tribut) '— prinia piesă-a suitei, intitulată ;Pe malil Tazlăului; se afirmă totuşi-ca 

românească în- particularitățile structurii ei : pedala pe îni in coardele: divizate--dezvoltă 

mâdul lidian, iar temă flautului, construită pe modul ton:semiton transpozitoriu; pare des- 

cinsă direct dintr-un cântec păstoresc. : ap Aa 

asa ea popa Pe eee 
ODO at dd 

a DT Rea 

Ex: „tac “Tema: flautul “dun” Pe malul: Tazlăului ne sis îi sta 
— Moderato pastorale: .* .: sii să 
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“Un ălt dlemeint teniatic se va preciza, după'diverse tatotiări 
instrumentale, la cornul englez: o: o: se ei instrumenta!e, ja Cornu Snif 

în alte'compartimen 
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Ex.12] - REZA Tera cornului englez din „Pe malu! Tazlâului “ 

, A Corn englez (înalțime reală) 

: a SI « == i Te me = pet - 
— DT Y + pe Ț P Tm Pee e irembaa 

_ E d     i dai 

ES Best aha 
         

. . 
Sa i n. 

Cele două teme vor genera, practic vorbind, întreg materialul celorlalte; părţi. ale 
suitei, care ne vor.plimba pe rând prin lumea trepidantă a. jocului românesc, pe marginea 
holdelor bogate de grâu unduite de vânț sub arşița' soarelui, sau în preajma; unui-alai. ţigă- 
nesc, de un pitoresc excepțional. Acest tablou simfonic este remarcabil: prin: interpretarea 
muzicală a unui program destul de ștrict.:. sosirea alaiului,, în culorile sale ţipătoare, cu 
zgomotele asurzitoare, (A-ul piesei), cântecul :de inimă. albastră pe care lăutarul îl oferă 
iubitei sale (B-ul) și plecarea.alaiului, ingenios transpusă într-un fugato al instrumentelor 
de lemn. Ultima oară tema alaiului apare — augmentată '— la suflătorii de alamă, iar 
în coda ecourile se sting;in depărtare; :.: pe cu Ni _ > = NEI a iti ej 

După această deosebită reuşită (in care; pe-lângă realizarca:: 
româneşti, trebuie subliniată și economia de mijloace,:calitatea într-adevăr. simfonică a 
discursului), Mihail Jora va'orchestra, in 1926, A/arșul.evreiesc op: $; compus pentru:pian cu 

-un an înainte.: N-am -putut consulta “decât: versiunea de pian,.din care reproducem. două 
'fragmente,.pentru a da o idee despre.coloritul:armonic-al aceste « cute ate. i piese mai puţin cunoscute 
construită intr-o formă ABA, ta Pi a 

Da ai 
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Șase cântece şi: 

Şapte ani despart aceast 

mică, a căror partitură s-a pier 

păstrând până astăzi O imprâsie 

lirism al cântecelor şi- grotescul Rumbei la. 

La Piaţă, ca „dans al plutonierului cu logo 

În fine, în 1937 apare piesa cea mai import 

Jora, Simfonia în Do major. (op. 17 ); distinsă un an mai 

mangiu al Academiei Române: II 

Alcătuită diii patru părți ( Allegro deciso, 

non tropbo ), simfonia. adoptă, cum se vede, stru 

dință spre sfera muzicii. prograinatice; .. rin anumite“ elemente p 

punem în lumină, 
o Bă 

x lucrare de. 0p..12, 

dut; dar pe care.auto 

deosebită, provocată poa 

Mloși (fragment care a 

dica sa”).- 
antă a muzici 

rul acestor T 

te tocnmiai de 0poz 

târziu cu Mar 

Andanie cantabile, 

ctura clasică, manif 

o.pumbă pentru orchestră 

duri le-a auzit în sală, 

iția dintre caldul 

terior în baletul 

â 

intrat-ul 

i orchestrale a lui Mihail 

ele Premiu C. Ha- 

Presto, Allegro ma 

estând totuși o ten- 

e'carevâm căuta să le 
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Temele principale ale primului allegro sunt următoarele : 

Ext] = , 55 e 
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Observăm din alăturarea acestor teme că ele reprezintă de fapt opoziţia între prin- 
cipiul unei muzici bazate pe fraze deschise, ce cheamă dezvoltarea şi-şi'găseşte o rațiune 
în ea (tipul clasic şi neoclasic) — și cel al unei muzici bazate pe fraze închise, cuprinzând 
expresia precisă a unor stări de spirit, şi care mai degrabă exclude. dezvoltarea, î în înțelesul 
unui travaliu: tematic.propriu-zis- (tipul romantic și cel popular)...” : 

Acest conflict se-rezolvă în primul allegro în sensul preponderenței discursului de 
tip clasic : toată mișcarea este o dezvoltare simfonică de amplă respiraţie, i în care elementele 
bogate cuprinse în tema iniţială sunt exploatate la maximum. 

Pe parcursul lucrării, se pare însă că autorul dă câştig de cauză “dăncepției muzicale 
pe care ne-am permis s-o numim cza a frazelor închise. 

Grăitoare este.spre exemplu tema. finalului, de fapt un cântec pe patru rânduri 
melodice, amintind” uşor de intonaţiile unor cântece rituale de nuntă. Dezvoltarea acestei 
teme constă mai mult în -amplificarea ei sonoră (şi bineînţeles expresivă), decât într-un 
travaliu tematic slricto sensu, la care de altfel nici nu s-ar fi pretat. 
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„O.altă particularitate. interesantă a Sim/foniei.în:Do major o prezintă. partea-a treia, 

ce: î imbină. forma. de, scherzo: eu -aceea-:de: temă: cu variațiuni (mai exact, Trio-ul este. .0 

temă cu trei variaţiuni.. de: expresie, fără: modificarea substanțială. a. “conturului melodig)- 

: Simfonia în Do major: mariifestă' deci o dublă, tendință :-una către dezvoltarea arhi- 

tectonică (realizată i în special i în partea 1), cealaltă e către expresia prograratică (vădită cu 

deosebire. în final). în ini a pe ii ao 

Înainte de'a incheia, se'cuvine să maj amintira încă s două lucrări : “Burlesca(0p. 27; 

1949). piesă in-formă de sonată; strălucitor orchestrată, căreia i s-ar: putea totuşi reproşa 

o 'oarecate! “monotonie ritmică (celula.5 (3 +2) 8: apare pe: mari: porțiuni într-o formă ne- 

schimbată); 'și'în' fine: Balada: pentru' orchestră, : cor și' solo de: bariton (op. 37, '1955), pe 

veisuri de Mariana! Dumitrescu, impresionânt ! tablou din lupta” haiducilor. Lucrarea are o 

fizionomie aparte, fiind construită ca un mare lied (ABA), secţiunea. centrală constituind 

eâ însăşi un liedicu' “orchestră, 
ale cărui intonaţii amintesc piese din ciclul op. 37 (pe ver- 

surile aceleiaşi poete): Intervalele de cvarte şi cv inte deduse din cântatul buciumelor pre- 

domină în secțiunile extreme, care zugrăvesc cavalcada haiducilor prin: noapte. Armonia 

piesei: este: dară; pietroasă și totodată: “mereu schimbătoar
e prin procedeul unor “cadenţe 

întreruptă, care conduc tot timpul în altă parte, ca și cum ar închipui pe: „cineva care 

caută încordat i în diverse « direcții. lată încă o dată cum imaginea, literară dominantă 
: : 

| „Cineva: a sunat de. ei ori 
| 

tai Sa ': Din corniul de zimbru e
t 

N iEIRR E titai mizat i Depane: ai o ut mite ii 

iri cint Să” gonit, Ii iti arte atit ri 

iz buri Să gonimi spre miezul pădurii. doi ti Sai 

out a citi ni st Un haiduo e-aproape de moare... DN : . dă 

     

(Na 

determină: elemente ale structurii mmuzicâle;
 așa c cum am constatat-o de atâteă ori cercetână 

creaţia de lieduri'a Jui” Mihail “Jora: 

în genul vocal-sirfonic, compozitorul a mai dat la ieălă în 1959 iul Mărire 

He, patria. mea (versuri M. Dumitrescu), iar în genul coral trebuie consemnâte creaţiile 

mai "vechi înmăniinchiate' 'sub numere
le de opus 6 și 13, : din care unele sunt” prelucrări 

ale unor teme populare, iar altele piese originale de o deosebită savoare (. Moș Toată, 

Șlutul hs „care pretind o 9 tehnică” a corului, foarte pusă la punct. . IE 

! , - Da MR . pr ae 

PI II a - ea. 
ii 

a 

“După Gfectivărea” acestui! tur de orizont, suntera poate. în măsură să desprinde 

câteva trăsături generale. ale fizionomiei compozitorulu
i, fără pretenţia însă de apune în 

lumină, toate. faţetele acestui interesant și complex temperament artistic, lucru pe care 

numai o monografic infinit, mâi aprofundată.|
 l-ar putea a ambiţiona. Vom incerca să siste- 

matizăm concluziile. noastre : 

1. În esenţă, ] "Mihail Jora! este un tomiperament de tip voinanbic, lucru dovedit de 

faptul că în arsenalul său componistice greutatea . cade asupra. temei melodice (ca traducere 

a unei stări de spirit determinate) şi asupra: conductialui armonic (ca mijloc, de expresie ŞI 

culoare preferaţ).. În plus, tipologia cordurilor utilizate, cu predilecție pentru alteraţii — . 

deci pentru, tensionări =. vădeşte o filiație certă la şcoala 1 neoromantică a începutului 

nostru de veac. 

Pe de altă. parte, acest ncoromantism este dublat de o luciditate ŞI O causticitate 

tipic moderne, care-și găsesc expresia muzicală în ritmuri asimetrice şi într-un caracter — 

am putea spune — tăios al liniei melodice şi in genere al frazei. Lui Jora îi sunt străine 

cfuziunile largi romantice, ca şi clar: obscur ul impresionist... Linia îrazei sale este de obicei 

viguroasă, aproape colțuroasă.



  

 '9:-Stimuleat al creației la Mihail: Jora este cel miai adesea uri text sau un program 

(seat plastic, coregrăfic). Peste'80%, din lucrările' sale sunt muzică. programatică; (în' 

sensul cel mai larg al cuvântuliri) și chiar lucrările de rnuzică aşa-numit! pură arată o ten- 

dință spre 'sfera:concret- “progrâmatică (*. observaţiile la Simjonie; la părțile lente ale sona- 

telor; 'Cvavfetului: etc.)., .i-i i i * Ei ni 

3. Consecinţă a celor de mai sus, compozitorul, cu toate că posesor. alu unei tehnici 

complete; care-i'permite să abordeze orice gen, arată. o preferință marcată pentru, formele 

mici; sau':pentru -structura suprafețelor: intinse „printr-o dispoziţie mozaicată .a formelor 

mici: “Totuși, datorită ingeniozității acestei dispoziţii, el depăşeşte cu. mult genul. rapsodic.; 

Revenirile şi transformările tematice acționează ca un puternic liant al discurșului muzical, 

Şi în acclaşi sens lucrează; și o știință foarte sigură a contrastelor, de natură, să creeze uni- 

tatea: in.diversitate. .. :..- ce i rep de peer tati 

- - 4. Particularităţile structurale ale limbajului său muzical, exprimate foarte succint, 

ar şi următoarele'; melodică pe baze modale-populare, armonie; complexă şi tensionată (de 

tip neoromantic), dar aducând momentele necesare de relaxare consonantică, o tendință, de 

contopire a armoniei cu contrapunctul printr-o mișcare interioară permanentă. şi expresivă 

a. vocilor, ritmică bazată. fie pe izometrie, fie pe alternarea capricioasă. a, celulelor asi- 

metrice (poliritmie orizontală). Culoarea orchestrală este vie, cu preferința tonurilor crude, 

însă în economia generală a dicursului muzical ea pășeşte în urma. culorii armonice, ce 

rămâne elementul coloristic de bază al paletei compozitorului. 
5. Căutând să discernem componentele stilului lui Mihail Jora, vom vedea că ele 

reprezintă o sinteză organică între structurile melodice. (modale), ritmice și de alcătuirea 

formei deduse din muzica populară românească — pe deo parte, şi tradiția romantică şi neo- 
romantică a muzicii pe de altă parte.-În același timp; - compozitorul a fost sensibil şi la, 
cuceririle muzicii secolului nostru, fără insă. a se putea. detecţa în creaţia sa influențe 

certe, decât în mod cu totul sporadic. 
Prin cele afirmate mai sus nu introducem. câtuși de puţin noțiunea de eclectism, tot 

astfel cum făcând analiza spectrală a unei raze de lumină nu punem sub semnul îndoielii 
puritatea ei ca “atare. Stilul lui Mihail Jora este. o sinteză realizată, neconfundabilă, una 
din cele mai originale apariţii i în câmpul artei românești. | 
„+. „6. Conţinutul muzicii lui Jora este în nemijlocită legătură, cu 1 peisajul: spiritual ; al 
poporului român, cu frumuseţile patriei, cu istoria sa. Seva artei sale o constituie comuni- 
carea permanentă cu sensibilitatea poporului, cu gândurile ȘI, năzuinţele sale. . a 

7. Rolul lui Mihail Jora în muzica noastră are o importanţă pe care cu greu : am 
putea-o supraestima. Ctitor a două genuri (baletul şi liedul), unul din intemeietorii muzicii 
simfonice cu program, profesor al multor generaţii de muzicieni Valoroşi, Jora poate fi 
considerat .una -din -personălităţile care au adus cea. mai masivă contribuţie la. consti- 
tuirca. şi dezvoltarea şcolii româneşti de compoziție. NE 

„...,.... Creaţia sa — din care, cu foarte mici „excepții, toate lucrările s-au menţinut î în reper. 
toriu — a. fost, preluată de interpreţi şi împărtăşită maselor. de: ascultători. Urmând 
exemplul lui Enescu (care dirija frecvent muzica lui Jora), aproape nu există interpret vocal 
Sau. instrumentist de valoare în România care să nu aibă în repertoriu muzică. de Mihail 
Joră. .. 

"Iar alegerea. sa ca membru al Academiei Române : ŞI acordarea unor înalte distincții 
au însemnat recunoașterea oficială “a meritelor şi calităților celui pe care foștii săi elevi 
Al. numesc. „meșterul” Jora — topind într-un” Singur cuvânt recunoştinţa, respectul şi 
afecțiunea față de'cel care le-a deschis ochii asupra tainelor și frumuseţilor muzicii. 

- a ă Lin: Muzica, Bucureşti, 14, nr.7, iulie 1964, p. 1—12 
— în: Studii de muzicologie, vol. 2, Bucureşti, Ed. 

Muzicală, 1966, p. lil—131 Aaaa 
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“ Abordând' aproape. "toate. “genurile artei “muzicăle”
 Anal” feri « a. "tot "atrasi de. -a 

hingul. diferitelor, sale stape, de creaţie, în "special de balet și de lied. Opere coregrafice. ca 

Lă piajă (1928), “Demoazela M ăriuța, (1940), Curtea veche. (1948), C ând strugurii. -se coc. (1959), 

Întoarcerea din adâncuri (1959), „precum. şi: cele peste. '100 de cântece pentru + voce Și pian, 

scrise din 1914 până astăzi, demonstrează predilecțiă. constântă: a, compozitorului pentrii 

lucrări construite pe argumente sau texte literare. Creaţia “multilaterală : a lui Mihail Jora 

cuprinde, și valoroase „opere. instrumentale „pure! : - simfonice. sau de careră dar 

atât ca număr, cât ŞI, ca rol, istoric, “ele: cedează, locul. celor: menţionate înainte... , 

În legătură cu aceasta, Ion Dumitrescu observă, în “concluzia unui articol, „dădicat 

activității lui Mihail Jora. și după ce 'subliniase 'meritele operelor sale, principale, că acest 

compozitor „rămâne, însă, maestrul neintrecut al Jiedului” Și. al! baletului jomianese: “În 

aceste două genuri, poate fi considerat, pe drept, deschizător. de drumuri” a 

Dacă la această observaţie mai adăugăm constatareă că şi în. ălte genuri! muzicale 

compozitorul. a scris lucrări reprezentative, “concepute pe argumente, poetice—, ca. de pildă 

poemul 'simfonic Poveste. indică (1920),. suita. simfonică. Privelişti. moldouiejieşti' (1924) Și 

creaţiile vocal-simfonice Balada pentru or anixt, baritoit şi 'oychestră (1955) Şi Mărire “ție, 

Patria, nea "(1959).— „atunci se impune, concluziă. că programătisinul, înţeles i în accepțiunea 

Sa cea mai cuprinzătoare, 'reprezintă pentru ] Mihail Jora, pe lângă, o, înclinație temperamen- 

tală, o intenţie estetică. Da 

_ În' aproape toate creaţiile reprezentative ale. acestui Compozitor, muzica serveşte 

fie unui text cântat, fie unei acţiuni scenice 'dansate, fie concretizării” unor imagini poetice 

definite ; ea: este un mijloc indispensabil | de exprimăre a tot ce nu poate fi redat. . decât 

prin contopirea < artei 'sunețelor cu alte, arte, în special cu “aceea poetică ; ea a constituie, prin 

urmare, una: din coniponentele unui: tot artistic sincretic. i 

- Departe de a fi „minoră. , o asemenea concepție: reprezintă; dimpotriv 
ă, o poziţie 

culturală avansată. Ea se explică,. printre â altele, prin influența elericntelor, de cultură asi: 

milate! de compozitor în anii de formație, elemente corespunzătoare 
fără îndoială înclina: 

ţiilor lui temperamentale, şi, mai ales,. prin înţelegerea, situației în care: se” afla: muzica 

noastră cultă, în momentul, intrării lui Jora pe s scena istorici, muzicii românești. m, 
tisa 
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“ Totecunul din „rticolele sale, ae presă, compozitorul scria cu u privire la: nâţiuinea de 

balet românesc : „Ce vrea să zică balet românesc ?. O artă coregrafică făurită de dansatori 

români, „pe muzică, scrisă: -de compozitori,
 români, pe S subiecte din Wiaţa-1 românească, pe 

mișcări, Şi, ritmuri scoase: din dansurile populare + românești”, ti 
ae 

    

2 “ București, ar. 8, "1961, 3. ji 

'2 Dumit escu, Ton, Mihail ora la 70 de. asii, în: Muz ica, 
, 

ă oa zeci — Gânduri ij arta şi ziala muzicală din trecut + şi „de azi, în: Muz ica, Bucu: 

rești, „ februarie 1960, p. - : i 
ia i 
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ete. Mihai a si-a propus un ideal artistic similar 

a „Creator al unor asemenea balete, Mihail Jora și-a prop! » af 
și în lied. Liedurile sale, pe care le denumește semnificativ „cântece , sunt scrise, în co- 

vârşitoarea lor majoritate, pe texte de poeţi români reprezentativi, reflectă astiel valori 
spirituale românești și apelează la o materie muzicală în caracter popular românesc. 

Ceea ce se înțelege prin lied — adică acea compoziție miniaturală vocal-instru- 

mentală, din sfera muzicii de cameră, de o maxiină concentrare a expresiei, contopire. or- 

ganică între poezia de înaltă semnificație şi muzică, gen care evită deopotrivă aria 

de operă, melodrama sau romanța — este, în special, o creație a muzicii romantice ger- 

mane. Sub forma de lied în caracter național românesc, acest gen a apărut relativ recent 

în arta noastră muzicală. 
Procesul de formare. a liedului românesc a început, însă încă din secolul trecut. 

Plecând de la cântecele: de lume 'tipărite de Anton Pann, uneori” de proveniență cultă, 

și continuând cu numeroase cântece scrise de compozitorii noștri înaintaşi — munteni, 

moldoveni sau ardeleni — pe texte de poeţi romantici străini sau de Alecsandri, Eminescu 

şi alți autori români, stilul lăutăresc de cântec evoluează treptat către un stil cult de ca- 

'meră: Aceste producţii erâu puternic influențate de liedul romantic german și de.romanța 

rusă care, alături de cântecele greco-orientale, a generat la noi un stil autohton de romanță, 

sprijinit pe folclorul orășenesc. Prelucrările, uncori reușite, de cântece populare nui erau 

făcute în genere cu intenția de a obţine lieduri și nici nu se ridicau la această treaptă atunci 

când își.propuneau un asemenea Scop. Totodată, rezultatul încercărilor “de a “combina 

melodii în caracter popular cu forma licdului romantic ținea mai mult de domeniul romanţei. 

+ “Toate aceste eforturi, depuse de compozitori ca George Stephănescu, Gheorghe 

Scheletti, Iacob Mureşianu, Eduard Caudella, George: Cavadia, Gheorghe. Dima, Tudor 

Flondor, loan Scărlătescu 'şia., reprezintă crearea unui climat” muzical indispensabil 

naşterii liedului. românesc, climat ..condiţionat. desigur de întreaga. dezioltare, socială, 

economică și culturală a societății noastre. a e 

„4... „În desfăşurarea tabloului istoric schiţat, 'un rol esențial îl deține culegerea și armo: 

nizarea de cântece populăre de către compozitorii români de artă corală din secolul trecut 

şi din primele decenii ale secolului, nostru (Gavriil Musicescu, Dumitru Kiriac, "Gheorghe 

Cucu, Lon Vidu etc.). Lucrările lor au indicat drumul constituirii unui stil vocal evoluat, 

prin asimilarea și interpretarea, creatoare a; elementelor specifice muzicii noastre popiilare. 

„2 Un strălucit exemplu de superioară înțelegere a inspitației folclorice, care continuă 

să dămână şi astăzi mereu actual, îl oferă opera lui George 'Enescu „de la sfârșitul seco- 

lului trecut şi începutul secolului nostru. Aportul fundamental al creațiilor sale din această 

etapă. constă în cristalizarea unui stil instrumental și simfonic” românesc, ridicat, pentru 

prima dată la un nivel de interes internăţional. De aceea, valoroasele sale lieduri 'pe ver- 

suri de Clement Marot, sau liedurile de Alfred Alessanidrescii scrise relativ în aceeași pe- 

țioadă, sunt fenomene izolate, rămase fără o influență directă în istoria ulterioară a, cre- 

aţiei noastre: muzicale. Ele au însemnat însă un stimulent prețios în procesul constituirii 

la noi a'specificului acestui gen muzical. Căci melodiile lui George Enescu și Alfred Ales- 

sandrescu sunt: în primul rând lieduri, adică hicrări scrise în spiritul şi. la nivelul oricăror. 

producţii: asemănătoare din muzica universală. iai 

Iată deci că în peisajul culturii românești de la începutul secolului n 

  

  

po 
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diţiile istorice permiteau sintetizarea tuturor acestor multilaterale realizări într-o creaţie 

românească de lied. Meritul incontestabil al acestei sinteze, realizate de abia la începutul 

deceniului al treilea, îi revine în întregime lui Mihail Jora. -. .... zii fire: „t 

Până astăzi, muzicologia nu ă cercetat încă toate căile prin care se ajunge la ctearcă 

unui stil național cult în muzică. Pentru recunoașterea stilului naţional s-ă : recurs: de 

multe ori numai la criteriul inspirației din muzica populară. Legătura organică dintre artă 

cultă a unui popor şi arta lui. populară, deși fundamentală constituirii “artei naţionale 

culte, nu este însă nici unicul criteriu de apreciere, şi nici nu poate fi aplicaț “înecanic În 
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toate. cazurile. Compozitori .ca :Glinka, 'Rimski:Korsakov, Debussy; Ravel; Bartâk șia. 

s-au. inspirat. în „unele idin : lucrările. lor. din. folclorul unor. popoare străine, fără ca “prin 

aceasta să rămână mai puţin atașați culturii poporului de care aparțin: 'Pe de altă: parte, 

unii'din creatorii stihuilui național âl un6r.popoare nu au recurs în. mod. direct la. inspiraţia 

folclorică. Astfel,:în opera.Oaspetele de piatră, Dargomijski nu folosește citatul folcloric, 

dar, melodiile „sale: sunt profund rusești prin caracterul «lor; dedus .din intonaţiile.:limbii 

ruse vorbite. 
a tai Ea e tu 
Tata ga N tul : 

„=: Xată,:prin urmate,:o altă importantă cale: de elaboiare.a stilului naţional; şi anume 

transpunerea. stilului intonaţiilor: limbii: vorbite în' arta muzicală vocală.; Mulţi compozi- 

tori; ca Wagner, Debussy, : Janâcek ş.a..au recurs la o asemeriea corelaţie. organică: dintre 

muzică și cuvânt, care, deseori,:a decis asupra fâcturii: melodiei. insăși:: Atunci însă când 

i s-a suprapus, acestei căi. aceea a inspirației. muzicale: explicit: populare; caracterul: na- 

ţional a devenit cu atât mai pronunțat. Un exemplu este melodia vocală: a lui Musorgski, 

în care sunt respectate intonaţiile limbii ruse vorbite şi, totodată, sunt stilizate intonaţiile 

cântecului popular rus. . - . 

„Pentru Mihail Jora, aceste două căi de creare a muzicii naţionale au devenit ideal 

estetic: Liedurile 'sale demonstrează o adâncă înțelegere a părticulărităţilor limbii noaștre 

vorbite şi, totodată, 'asimilarea unor aspecte esenţiale ale muzicii populare românești. 

'î-* Faţă de modul de folosire a folclorului în, creaţia cultă, Mihail Jora.a adoptat -0 

metodă asemănătoare, dacă'nu identică, celei profesate de George. Enescu. Într-una 'din 

declăraţiile sale de presă, el susținea necesitatea sprijinirii creaţiei culte pe fondul muzical 

popilar, „dar în înțelesul înalt, potrivit concepției fiecărui compozitor. Mai degrabă decât 

o' anumită temă cunoscută, este Yorba.de acel pârfurm românesc, deesenţă populară, care 

izvorăște: din patria noastră, dar totdeauna transfigurată, de imaginația personală, a com- 

pozitorului”” î., Principiul său, .prin “urmare, constă în.crearea unui stil național cult nu 

prin recurgerea la citat, ci prin trânsfigurarea cât mai personală a esenței muzicii populare. 

Or, ceea 'ce înţelege Jora. prin acel „parium”” românesc ăstiel rezultat, și care trebuie să Te- 

îiccte din plin personalitatea 'artistului, nu este altcovă decât ceea ce înțelegea Enescu 

prin „caracter””' românesc, e 'carg.îl dorea nu mai puțin personal. Schimbând.. termeni 

în fond de aceeași semnificaţie, concepţia lui Jora este'exprimată în următoarea declaraţie 

a lui Enescu, făcută puţin timp după terminârca Sonalei, a 1 II-aipentru pian şi vioară 

(1926), pe care a denumit-o, semnificativ, „în caracter. popular, românesc”! : „. „folosirea 

folclorului inu 'icalizează, autențicitatea caracterului popular... Compozitorul român va 

putea. să 'creeze paralel cu muzica. populară, dar priii mijloace absolut” personale, lucrări 

“valoroase asemănător caracterizate” 5, Di i a a a 

Mihail Jora şi-a însuşit astiel din opera lui George Enescu o concepţie superioară 

despre inspiraţia folclorică. Întemeietorul simfonismului și în genere al instrumentalismului 

românesc i-a indicat, prin urmare, întemeietorului:vocalismului române
sc de cameră, dru- 

mul realizării unui stil național. Dar, in afara'acestei orientări generale, arta'vocală a'lui 

Mihail Jora nu este întru nimic tributară artei lui George Enescu. - IE a 

: î.* Una din deosebirile dintre aceste: două personalităţi constă în mijloacele diferite 

prin care se reflectă în operele lor realitatea românească. Lui Jora: nu-i sunt suficiente, ca 

lui Enescu, mijloacele muzicii ; „pure”.: El caută o precizie mai mare a imaginii; şi de! aceea 

'corăpune. în funcție de un argument. poetic. : Majoritatea” textelor pe care le-a:folosit re- 

ficctă însă, sub 'multiple aspecte, realitățile lumii românești; şi anume "prin integrarea 

universului lor'imagistic cadrului geografic sau. peisajului “autohton ; prin sprijinirea” lor 

pe experienţa şi trecutul nostru istoric ; prin descrierea unor imagini. lăuntrice, ca nă- 

dejdea, bucuria, spaima, așteptarea,, entuziasmul, dragostea, moartea etc., trăite de o 

sensibilitate românească ; prin ancorarea lor într-o tradiție culturală românească, popu- 

  

4 Tora, Mihail, op. cil, 'P: 13 Me Ie ee 

5 doeteanu, Aurel D. — De vorbă cu “7€078€ Znescu despre muzica românească, în: Propiăşi- 

rea, Ploieşti, nr. 75, 17 XII 1928. 
ae Sa e 
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lară sau: cultă: De'aceea, realizarea echivalentului sonor.al unei -asemeneâ!' poezii, profund 

românești în conţinut şi formă;:a însemnat pentru Mihail. Jora o altă cale pentru-crearea 

stilului: național :de ied, «1. i ii pt eta în a erat 

„i-mi. Alături de.transpunerea constantă în melodie a sistemului de'intonaţie din: vorbire; 

şi: urieori, pe lângă transfigurarea folclorului pentru obţinerea unei: muzici: cu „parfum? 

românesc; Mihail Jora a folosit totdeauna în operele sale vocale:principiul construirii unor 

imagini muzicale echivalente imaginilor poetice. ziua seat 

„nu. Arta vocală alui Mihail Jora nu putea lua însă naștere fără existențarunei idezvol- 

tate;arte poetice româneşti.: Compozitorului îi, eră 'necesară.. chiar o: abundentă. 'creație 

poetică pentru. a-şi putea alege versurile potrivite:sensibilității sale ; îi trebuia;/în și mai 

înalt grad, o:poezie'caresă reflecte riientalitatea contemporână. epocii'sale:: De'aceea; liedul 

românesc cult a trebuit să aștepte, pe'lângă maturizarea generală —: arătată!="a dezvol- 

tării muzicii românești, creația.poetică: a.unui Bacovia, Goga şi mai ales Arghezi;:pentru 

ca;:prin activitătea'lui Mihail Jora,,să: intre în fază decisivă a constituirii'sale.::.- *:: 
ae er bai 

: dida 
Cp pd. ” i tai î 
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-"" *-Cu' ocazia tinui cenaclu public din 1956 al Uniunii Compozitorilor, dedicat creației 

sale “wocale, 's-a “declarat; în cuvântul introductiv, că-n. Jmând ca model; “pe mari 

compozitori de muzică vocală ca Schubert, Schumann Și Brahms, , « Mihail Jora a năzuit 

să făurească liedul vocal românesc, pe care-l denumeşte cântec”! *. a Eta re 

si» -"L iedul lui Mihail Jora se sprijină într-adevăr, pe lângă tradiția culturală. românească 

amintită, pe o valoroasă tradiție muzicală europeană. “Cunoscător. adânc. al creatorilor 

liedului' germani, 'mare admirator şi uneori propagător' în concerte :publice. âl.:operelor 

ii 

acestora 7, Mihail Jora, şi-a. asimilat desigur tehnica 'lor de compoziție. dar mai. ales acel 

specific “al. genului'de lied, atât de dificil de obținut. Astfel, el a reușit să'evite stilul de 

romanță =. persistent încă în creația vocală românească de la începutul secolului nostrii, 

ăria 'de operă Sau.melodrama, şi să atingă esența licdului prin mijloace românești. . i 

Se CEDO naiusoni ul Drancez, ATihail Jora și-a însușit hale, procedee armonice călor 
ristice şi alte, mijloace dc aconipariament, menite să 'nuanţeze imaginea, muzicală (Faur, 

Debussy. etc.). În mod deosebit însă, arta vocală a lui Musorgski â fost aceea care i-a. întărit 

convingerea de'a 'se sprijini pe texte autohtone, de'a transforma creator intonâţiile cuvân- 

tului, dă a'stiliza creaţia muzicală populară. Căci principiul viu al muzicii lui Mihăil „Jora 
ni trebuie, căutat îni Sursele tradiţiei europene de lied, ci, după cum arătam, în tradiţiile 

culturii realiste ale poporului nostru. Cântecul lui Mihail Jora este, de aceea, echivalentul 

românesc al „poemului cântât” al lui Faur, al liedului lui Schubert și Schumann, al crd- 

ației vocale de cameră a lui Musorgski. - a PN pt Z 

. „a Ă 5 k. a 
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_.-.... În cele ce urmează:nu ne propunem cercetarea critică a ti 
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ta i ÎN, ituror celor. peste.:100 de 

«cântece ale lui Mihail Jora, cercetare care ar depăși cu mult dimensiunile fixate prezentului 

studiu şi ar necesita cadrul unui volum monografic. Vom sprijini însă şi dezvolta, âfirmă- 

iile: de..până: acum, exemplificând din liedurile reprezentative: ale compozitorului, în 

special din cele tipărite, aflate la îndemâna cititorului. Vom menţiona, de-asemenea,,carac- 

teristicile generale-ale creației sale de:cântece, soluţiile inedite pe care le dă liedului ro- 

mânesc; influenţa .pe: care-a exercitat-o asupra generaţiilor. următoare de. compozitori 

români; Ştudiul.de față incearcă, astfel, obținerea unei viziuni de ansamblu, :introductive 

la: cercetarea. critică, amănunțită, a totalității cântecelor. compozitorulii:t:.. i: zi riste .. e 

a 
id titi 
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„7 s'Cristian, Vasile — Mihail . Jora şi „Cântecele sale. peniru voda şi pian, program de: sali 

“a concertul :,Seară de cânțece de Mihail Jora”, Sala Dalles, 10 .deceimbrie 1956, p.9.... 

=; +31 2. Mihail” Jora este își un bun “acompaniator! de lieduri; a inclus deseori! în recitalurile sale 

lieduri de compozitori străini reprezentativi; uneori, şi-a întocmit programul numai--din- creaţiile 

acestora. În concertul din 17 ianuarie 1944, susținut la sala Dalles impreună cu! Lisette :(ieorgescu — 

ună: din creatoarele „stilului de interpretare al -cântecelor. sale —',: a .prezentat -exclusiv lieduri de 

Schumann, Brahms şi Wolf. DI IRI 
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RAPORTUL DINTRE CUVÂNT ȘI MELODIE... | 

a Încă. de la primele sale lieduri, Mihail . Jora, a. respectat în melodie accentele rezul- 

tate din;recitarea poemului. Scriind în 1914, pe texte în l:mba germană. și sub influenţa. 

directă 'a creatorilor liedului german, Cinci lieduri pentru voce medie, op. 1, care marchează 

semnificativ debutul compozitorului cu un gen în care va deveni deschizător de drumuri, 

el caută, încă de pe atunci, coincidenţa accentelor vorbite și cântate,-așa cum rezultă 

  

  
  

    
  

din începutul liniei vocale din Erwachen (oţ. 1nr. 1): A 
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- „0. Him-mel blau O Him-mel blau.; . 

-ș i» În următoarele sale lieduri,. scrise exclusiv pe texte: în limba română — chiar. și 

cântecele pe versuri de Rainer Maria Rilke (op. 36 ),- singurele care mai apelează la-uni 

autor stiăin, sunt concepute după traducerea îÎn:românește de Maria. Banuș —, compozi- 

torul va urmări, cu tot mai multă acuitate şi strâns legat de particularitățile limbii noastre, 

principiul identităţii dintre accentele: textului și muzicii. Această preocupare rezultă, de 

pildă; din următorul fragment din Pribegie, scris în 1916: if i di 
ete 
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„pling. doi-ne - le» .-. în. creș -te — le * de munți. .— te 

“Mai tâtziu, în Tu î-ai la ușa ta zăvor, (0. 11 nr. 1, 1930), accentele tonice sunt 

respectate cu mai multă, rigoare. Se observă aici interpretarea ierarhică a,acestor accente 

prin diferenţierea corespunzătoare a sunetelor, în raportul de înălțime şi de durată, fapt 

care determină structura însăși a melodiei: ,. i. Sai 
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Tu n-o lo u-șa to Ză-vor, nici  lo-cân-aila tin-dă; 

în felul acesta, independent de inspiraţia folclorică, ia naștere un recitativ melodic 

românesc, rezultat din transformarea creatoare a intonaţiilor cuvântului. Acest recitativ 

recurge uneori la formule melodice sau ritmice existente în muzica populară (baladă, 

bocet etc.). Caracterul românesc al recitativului devine”atunci” înult mai sesizabil. Iată, 

spre pildă, un fragment din Ghicitoare (0p.:16 nr.1, 1936), în care, pe o formulă de reci- 

tativ .recto-tono, frecvent în baladele populare, accentul tonic este marcat prin subton 

(cu: apogiatură): ;,. Ş O a ae 
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re da frzi ana fa pe ar pe u iia . A . 

În'Cântec dişi flicier (op. 16. ur: 4,: 1936), aceste. preocupari ating un înalt nivel de 

realizare. Muzica este scrisă și aici în măsură, dar accentele metrice ale acesteia sunt per- 

manent contrariate de accentele expresive ale melodiei (totdeauna corespunzătoarea 

accentelor. tonice: ale versului), încât,-în realitate; ne aflăm în fața: unui. recitativ liber, 

duri: melodice, asemănătoare: celor. 'din':baladele: sau doinele::populare: 

; ; a. aa i a i 
See dna 
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. ta , LI a 
I-ni-ima mi-e drumulcu plo-i-le, mi-e drwmulcu pra-ful și o -i -le, 

Mihail Jora se eliberează astiel de ritmul simetric” din muzica europeană. clasică 

pentii:a-inveata.o nouă, desfăşurare în timp, asimetrică (dar nu:mâi :puţin echilibrată), 

izvorâtă. deopotrivă din muzica populară:şi din textul: poetic. ;Acest. tip. nou de râcitativ, 

profund-românesc,. este! caracteristic, stilului, compozitorului și va. fi reîntâlnit în multe 

din lucrările 'sale:vocale.. ., i it tii a] Sa | Pi . e 

rol atei? o bai 

a ii Una din caracteristicile principale -ale 'recitativului-lui Mihail :Jorâ este alcătuirea 

lui, În cea mai mare parte, după principiul potrivit căruia: fiecare-silabă corespunde întot- 

deauna numai unei singure note. Sub aspect ritmic, notele acestui recitativ reproduc fie 

o succesiune de durate unice (optimea, în majoritatea liedurilor), -fie mai multe durate 

distincte (mai frecvent în cântecele pe versuri de Mariana Dumitrescu). O singură con- 

stantă se menţine astfel de-a lungul întregii sale creaţii :. absenţa aproape totală din reci- 

tativ a melismelor și, în genere, a vocalizelor..Mihail “Jora nu colorează: melismatic reci- 

tativul său ; propunându-şi maxima inteligibilitate a. textului, el preferă un stil sobru, 

asemănător mai ales recitativului epic din baladele populare, și mai puţin cantabilități 

largi, deseori pronunțat! melismatice, din-doine.- -. * -: Si N it a a aie 

2” “n legătură cu aceasta, Tudor Ciortea. remarca, pe diept, că: : “Tematica, liedutrilor 

lui Mihail: Jora nui ţine:de cântul liric-larg deschis al romanticilor, de tipul lui Schumann 

sau Brahms, ci mai degrabă de genul epico-dramatic, âl lui Wolf sau Musorgski...”*. * ! 

Deşi nemelismatic, recitativul lui Mihail Jora prezintă, chiar și când e alcătuit din 

durate egale, o surprinzătoare varietate ritmică. Un exemplu remarcabil este, în Cântec 

din fluier, gruparea optimilor în unităţi ritmice de durate inegale, ca urmare a distribuirii 

asimetrice a accentelor tonice. Organizarea acestor unități este reprodusă mai jos, pornind 

de la fragmentul melodic din ex. 5:.._.... î-. 
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zi Coricepţia: ritmică: a lui -Mihaib-Jora în creația vocală diferă astfel fundamentăl de 

aceea a lui George Enescu, deși amândouă sistemele s-au inspirat din parlando-ul rubato 

popular ; la Jora, grupurile ritmice inegale ca durată sunt alcătuite din durate egale, iar 
la Enescu, grupurile ritmice, egale în genere cu metrul măsurii.%, sunt formate din durate 

it Ri 

- ... Li i 

  

2 Ciortea, Tudor — Un maestru al câiitecului românesc: (Însemnări: cu prilejul concertului de 

cântece de Mihail Jora), în: Muzica, București, -nr..1, 1957, ps:19.-_ 

9 Vezi analiza organizării ritmului în operele enesciene 'din ultima perioadă, în studiul nostru 

Coartelul m. 2 og. 30 pentru -pian şi -coarde, în: Muzica; București,- nr. 3, 1957, p, 23. 
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inegale, deseori de factură:melismatică; 'sursa: folclorică a rubaio:ului: lui Jora este exclusiv 

vocală “(în' genere. baladele, bocetele -etc.), iar” aceea: a lui Enescu 'vocal-instrumentală' (în 

genere muzica lăutărească; doinele instrumentale 'sâu vocale 'stc.).: Astfel, aspectul orna: 

mental, melismatic, ce creează la Enescu o desfășurare rubalo în cadrele unui'sistem divi- 

zionar, se:diferențiază net de:rubato-ul nemelismatic al:lui :Jora; construit pe un schelet 

divizionar,riibâte şi în parte giusto.. -": ti iii a i i Di 

„usa În ultimele sale lieduri, 'pe' versuri de Mariana: Dumitrescu; “Mihail Jora! îşi alcă- 

tuiește recitativul cu aceeași grijă față de intonaţiile cuvântului, dar îl-construieşte — ari 

menţionat —pe-maâi.multe durate constitutive, pe 'care le grupează; uneori, asemănător 
tatii Ta i : “1 

... .- 
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În aceste lucrări, compozitorul năzuiește către o. cuprinzătoare sinteză, în care 

măi multe modalități de recitativ se încheâgă într-un stil unitar, deosebit de personal... - 

+ În legătură cu'recitativul hii Mihail Jora se impune, și o altă constatare, legată. de 

lempo-ul fixat redării acestui recitativ. Cu unele excepţii, durata medie a notei corespun- 

zătoare fiecărei silabe este identică duratei medii de recitare a acestei silabe. Astfel, și 

sub aspectul tempo-ului, recitativul lui Mihail Jora respectă particularităţile limbii noastre 

vorbite, căutând maxima inteligibilitate a cuvintelor poemului. cântat. 

Textul şi muzica. din creaţia vocală a lui Mihail. Jora formează, de aceea, o desă- 

vârșită „unitate culturală”. Despre destrămarea unei asemenea unități, atunci când se 

execută textul muzical. în traducere; vorbește elocvent Igor, Stravinski, într-unul din 

interviurile sale : „Un exemplu de distrugere a textului şi muzicii prin traducere se află 

la sfârșitul lucrării mele Renard. Pasajul despre -care_vorbesc — o Bribautka — utilizează 

o viteză și o accentuaţie care formează în parte tempi și caracterul muzicii..—. Nici o tra- 

ducere nu poate reda. ceca ce spune acolo, muzicalmente, textul. Sunt multe exemple 

analoge în muzica mea vocală rusă” 10. Cerând.-execuţia -operelor vocale în limba lor ori- 

ginală, semn de înaltă cultură, Stravinski consideră că sub aspect muzical „Babel este o 

binefacere” 11. Reţinem astiel,. din. cele spuse de acest compozitor, că „viteza şi accen- 

tuaţia”, caracteristice unei anumite limbi vorbite, determină. „„„lempi și caracterul” unei, 

muzici "vocale, 'câre ține seama de aceste particularități ale cu vântului: Or,. acesta, este, 

tocmâi' căzul — arătat — al liedurilor. lui "Mihail Jora: i ati 

„a? îGii etepția unii Singur lied, Pribagiz (1916), fâră număr de opus, Mihail. Jora 

și-a grupat cântecele pe cicluri. Unele cicluri, ca 05.1 și.0p., 18, sunt alcătuite pe texte de 

diferiţi aufori, celelalte însă înmănunchează poeme ale unui singur poet. De cele mai multe, 

ori, în “alegerea și juxtapunerea textelor predomină criteriul antologic: Se întâlriesc totuși. 

şi cicluri'sțructurate dramaturgi. A PI Ia: 
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-. Din acest.ultim caz,.ciclui de 5 cântece pe versuri de 0; Goga. (op. 11.), scris în :1930; 

este semnificativ. Cele cinci lieduri ale.ciclului fixează cinci;momente: ale.unei. drame,:a 

cărei inteligibilitate și semnificaţie. depind de audierea integrală a acestora, în: ordinea 

menţionată de autor. Drama începe cu afirmarea iubirii. eroului, iubire zăgăzuită. de:,,pra- 
v 

vilele”. obiceiului (Tu n-ai la ușa ta zăvor ), continuă cu constatarea amară a morții acestei 

iubiri (Mor azi zâmbetele mele ), culminează în tragic .cu: moartea. efectivă a persoanei 

iubite (E-ngropare azi la mine ), stăruie. încă în amintirea. eroului (Arâ/-de veche-i îngro- 

parea ), şi, în sfârșit; se încheie cu o înseninare:( Primăvară;:primăvară ii iai i 

„- Recitativul, de factură melodică, mai păstrează-încă; în'o0p.:11.nr:.1, aerul Xechii 

romanțe românești, purificat însă de sentimentalism și de gustul artistic: indoielnic ;; în 

op. 11 nr. 2, el se organizează în clasicul antecedent-consecvent simetric, tipic liedurilor 

germane din secolul trecut ; în op. 11 nr. 3 şi op. 17 nr. 4, el reprezintă de fapt ritmizarea, 

în funcţie de text, a uneia din vocile armoniei, situație des întâlnită în ansâmblul creației 

de cântece a compozitorului'și rezultată. din asimilarea de către actsta a culturii germane 

romantice de lied. Astfel, atmosfera funebră şi reținută din 0p. 11.nr.3, deși realizată cu 

mijloace personale, ne reamintește de atmosfera similară din unele lieduri de Wolf sau 

Brahms. Doar în op. 11 nr. 5 recitativul recurge vădit la inspiraţia folclorică, apropiindu-se 

de genul cântecului nou. Rezolvarea înseninată, în acest ultim cântec, a.dramei întregului 

ciclu, “iitarea unui trecut dureros, îndreptarea către o viață nouă și. reintegrâreă. în. pei- 
sajul: primăverii, simbol al veșnicei reînnoiri, a naturii, au fost pregnant subliniate de 0 

' i Ta ad 

melodică în caracter popular românesc. 
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_* O asemenea incheiere muzicălă a ciclului: dramaturgic, vădeşte, de aceea, mai mult 
decât 6 coincidenţă fortuită. Compozitorul pare să completeze aici intenţia nemărturisită 
a poetului că: numai sprijinit, ancorat moralmente, în „Optirhismul robust al, poporului,. 
poţi să învingi dramele personale ale conştiinţei și să te reintegrezi vieții. a 

Ultimul cântec din ciclul op. 11 — Primăvară, primăvară — reprezintă, atât pentru 

creaţia lui Mihail Jora, cât și pentru istoria muzicii noastre, primul lied realizat într-un 

spirit cu adevărat.românesc. Totodată, rezolvarea muzicală a întregului ciclu dovedește 

multilateralitatea “mijloacelor lui Mihail Jora în zugrăvirca imaginilor textului poetic, 
prezenţa activă a compozitorului în interpretarea acestor imagini. Aceleaşi preocupări, 

tot mai adâncite, vor caracteriza. și celelalte cicluri ale. compozitorului, de cele mai dese 
ori înmănunchiate antologie. . .- î. ... ir a 

î- * Alegerea textelor pentru cicluri antologice, nu se face după. o: idee „precoricepută.. 
Compozitorul caută înrudiri spirituale cu opera unui poet, căreia îi găsește echivalentul 
muzical prin tratarea nu'a unui singur poem, ci â unui grup reunit într-un ciclu... ;. 

Pasionat cititor de poezie, Mihail Jora vibrează la producţiile unor poeţi dintre cei 
mai deosebiți. Pentru fiecare dintre aceștia el găsește accentul care îi e propriu, -şi chiar 
pentru fiecare poem în parte el obține cea mai potrivită întruchipare sonoră. Și totuși, 

cu toată marea diversitate a 'acestei “muzici, "Mihail Jora ştie să rămână, mereu, el 
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însuși. Unitatea de stil realizată în multiplicitatea, de universuri poetice este o insuşire 

esenţială a creaţiei sale-de-cântece. îi in | 

Lucrările lui Mihail Jora cuprind un întins orizont poetic, in.care se întâlnesc 

nume ca: Avenarius, Ilg, Hofmannsthal, Nietzsche sau -Rilke, din: lirica germană; 

Eminescu, Arghezi, Bacovia, Blaga, Stancu, Pillat; : Goga sau; Mariana Dumitrescu, 

din poezia românească, e Sa 

Profunzimea reacţiilor compozitorului. faţă. de spiritul unui text, implicând intuiţia 

personalităţii. autorului acelui: text; se concretizează” prin multiple şi variate procedee 

artistice, creatoare de imăgini muzicale, în care poezia şi muzica, melodia şi acompania- 

mentul fuzionează, într-un tot organic, indisolubil. . .; 
td aet 

“Realizarea echivălentuluii sonor, pentru fiecare „aspect al textului poetic, uneori 

chiar pentru fiecare cuvânt în parie, l-a condus pe Mihail Jora la crearea unui limbaj 

muzical specific, incompatibil cu forma tradițională a liedului romantic. Aşa cum s-a mai 

subliniat în muzicologia noastră, liedul romantic „se baza pe revenirea periodică a 

unei melodii, ilustrând sensul general al poeziei. Acompaniamentul pianistic avea ca scop 

susținerea melodiei, în atmosfera respectivă” 12. Or,- Mihail Jora își propune să urmă- 

rească minuţios evoluția lirică a: poemului, să-i concretizeze muzical diferitele imagini, 

să-i sublinieze cele mai subtile nuanțe. De aceea forma, şi în genere mijloacele sale 

muzicale, sunt mult mai suple, mai fin diferenţiate, mai'bogate în posibilităţi coloristice ; 
A 

- melodia şi acompaniamentul capătă, in această, concepție, un rol egal in crearea imaginii. 

ri!" Recitativul'este folosit'de compozitor într-o multiplicitate de aspecte, cuprinzând 

toate: nuânţele între “pecitătiouil: inelodic,. vecitativul 'recto-toiio şi recitativul parlaio, care 

alternează sau s6 întrepătrund liber, asemenea formelor identice de recitativ din baladele 

populare; 13 Astiăl;: pentru d sublinia îspectul-parodistic din, pastelul Grădini de zarzavat 

(op. 14: nr: 4) de Adrian “Maniu, Mihail. Jora recurge la alternarea recitativului. melodic 

cu recitativul parlato deasupra unui acompaniament total independent, dar care contribuie 

remarcăbil: lă initensificareă umorului şi! purlescului. imaginii : -. - 
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sempre P 

În același. cântec şi cu -acelaşi scop,. melodia foloseşte şi alte procedee coloristice, 

ca glissando:ul' sau declamaţia vorbită... en 

Umorul:robust,. totdeauna folosit cu. scop moralizator;— trăsătură caracteristică 

liedurilor lui Mihail Jora — , apare realizat, cu alte procedee, în Hora în grădină (op. 26 

nr. 3) pe versuri de Tudor Arghezi. Burlescul e subliniat aici nu. numai prin mijloace colo- 

Ta. 

  

12 Marbt; Myiiam —' Poezia argheziană şi cântecul românesc, în: M uzica, Bucureşti, nr. 6, 

1960, p. 10. - Aa , i SR 

i Comișel, Emilia — Contribuţie la cunoaşterea eposului popular cântat  (Recitativul epic), în: 

Revista de folclor; Bucureşti, nr. 3—4, 1962, p. 24. 
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ristice, ci şi, prin structură. De-a. lungul liedului alternează astfel, aparent capricios;. mai 
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iar melodia capătă pe alocuri o linie puternic ziezătată, pentru '€ ca prin, însăși. această 

configurație s să i intruchipeze, plastic, cuvintele, deasupra. cărora e. scrisă: NI 
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aaa n Tot sub aspectul structurii, consonanța s sau disonanța, diatonismul 5: sau u cromatismul 
(de iatură modală, sau tonală), bitOnalismul sau chiar-atonalismul, precum şi transpunerea 
in. „melodie. a. intonaţiilor: cuvântului vorbit. ŞI, integrarea: (Sau. neintegrarea) în limbajul 
muzical a. unor “elemente tipice, muzicii noastre „populare, alcătuiesc. un'ansamblu. de :mij- 
loace de care, compozitorul se, foloseşte cu o uimitoare libertate, în cadrul “ărgit, al :tona- 
lităţii tradiţionale, î în vederea aceleiași conturări pe.cât posibil mai concrete a: imaginii. 
Căci plasticitatea, şi in genere. picturalitatea,. reprezintă, trăsături. fundamentale. ale lim- 
bajului muzical din liedurile lui Mihail Jora. 

Din nenumăratele exemple ce se pot da pentru ilustrarea modului! iîn Care se rea- 
lizează imaginea în cântecele compozitorului, alegem câteva, la întâmplare; Astfel, ver- 
surile de „Tudor r Arghezi: it a. , - ; + 
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ri 

din Buna- Vestire- ( op. 16. nr: :2) sunt conturate în acompaniament de cromatisin- şi de sus- 

pensia - -finală, neașteptată, pe un acord 'mărit, îndepărtat de tonalitatea: principală, ca o 
evadare bruscă din conștiința lucidă : 
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Finalul din Ozi ( op: 26 nr. 1), pe;versuri de Tudor Arghezi, creează. un sentiment 

vag, nelămurit, prin armoniile neprecizate, tonal din 'cadenţa..liedului, interpretând.ver- 

surile : : : TA E tea e eo 

„Se înnoptează, 

Se lasă ceață” iz 
pm mea 
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În Lumină (op. 31, nr. 3), pe- versuri. de” Mariana Dumitrescu, acompaniamentul 

pare să imite mai întâi vântul şi apoi sonorități de alămuri.: 

pene eta, ee 
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Voce şi acompaniament se: unesc în Bună dimineața (0p..31. nr.5) pe versuri de 
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Mariana Dumitrescu, pentru a sugera ideea de „rostogolite”* -. 
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Sentimentul -nemărginirii” timpului” este tradus -în “Rugăminte! ( op E 7), pe 

Versuri de Mariăna. Dumitrescu, printr-un acord prelungit i in'pedală în 
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La intrebarea neliniștită, chinuitoare, din Cine? „„. (op. 38, nr. 2), pe versuri de 

Mariana Dumitrescu.; IER 

„Cine-o să presare la noapie, 

za gaara a meta şi esa tin: Pe: crengile Salcâmilor, = e i tir 

| Zăpadă cui îniresme;: - - : si mea 

Corăbii albe-n ciorchine, | | 

:.. Dantele de argint sub lună? . Ş 
Cine? .. 

compozitorul. încheie perioada muzicală corespunzătoare ș pe un acord echivoc, ca o între 

bare nelămurită, în care se Suprapuri patru trisonuri diferite ( Fă a diez, 'Do, fa diez şi La)E. 
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În același lied, “versurile i a 

Ra E „Ce paşi de vânt 
Dzeu Îmi vor călca inima?” 

  

14 Bitonalitatea a fost 'constatată şi în muzica instrumentală a lui Mihail: Jora de către 
Diamandi Gheciu (Preludii pentru pian de Mihail. Jora, în: Muzica, Bucureşti, nr. 10, 1962, p. 12) 

şi Carmen Petra:-(Îusemnănt despre. creația instrumentală a lui Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 

nr. 3, 1961, p. 8). 
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sunt pregătite de o succesiune de acorduri paralele, care; par, șă imite vântul:și tensiunea 

întrebării din text: 
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Ideea: de „rotată” sau rotund” din Păsărca nallă (0p::38, nr. 5), pe versuri de 

Mariana Dumitrescu :.... . - . i a 
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pare să fie materializată, de figuraţiile ondulate. ale. acompaniamentulvi, şi „vocii, care re- 

produc parcă, în plan proiecţii
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Către sfârșitul aceluiași. cântec, 
i imaginile veisurilor : Sa N 

, 
Ma . * . t . . “3 . . PN i 

a tie p "ci săltând. din aripă” E De | 

e 
“si pierăui uLă cerul funde ca: un hau. i 

pp 1. RR „i - E 
i 

sunt concretizate, pe! rând, de melodia capricioasă, e cu salturi mai. mari "de inte
rvale, ce 

închipuie bătăile din aripă “ale păsării, “de linia urcătoare a" vocii, ce sugerează . zborul 

_ acesteia spre cer, şi de notele repetate ale pianului, ce'se sting treptat, ca pierderea păsării 
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__ Tată astfel inijloacele, pe câi de diverse pe atât de eficace, pentru concretizarea 
sonoră a imaginilor postice: "De remarcat că efectul''acestor plasticizări: nu alterează 
niciodată conţinutul textului. Dimpotrivă, muzica liedutrilor lui Jora reliefează şi colo- 
rează, imaginile poeziei în cadrul aceluiași univers emoţional, întregindu-le și imbogă- 
țindu-le expresia, sporindu-le, printr-o interpretare activă, inteligibilitatea și, prin aceasta, 
accesibilitatea. ...... Me ici 

Echivalentul sonor, de -o-evidenţă plastică, al imaginilor:poetice primeşte, pentru 
fiecare lied în parte, o reprezentare unică; tradusă: corespunzător şi în scriitura muzicală. 
De aceea, Jora nu cade. într-un .formalism de. procedee, în rutină, sau interpretare me- 
canică ; el nu se autopastişeăză, pentru că știe să găsească fiecărui text poetic ambianța 
Sonoră adecvată, 

În același timp, interpretarea amănunţită a imaginilor poeziei nu distruge uni- 
tatea de ansamblu a liedului. Echivalenţele sonore sunt astfel subordonate principalei idei 
poetice a poemului și gradate după evoluţia lui lirică. ID e 

a [| a. - ._. Jora nu sacrifică însă muzica“poeziei. În cele mai bine lieduri, el'realizează, con- 
comitent cu riguroasa echivalare a imaginilor textului, o-consistență în sine a muzicii, o 
construcţie trainică după legi proprii acestei arte. 

Se poate vorbi, de aceea; de:formă: strict 'muzicâlă: a 'cântecelor iii: Mihail Jora. 
Acesteia, compozitorul i-a. găsit numeroase soluţii inncitoare, care depășesc domeniul par- 
ticular al liedului şi creează posibilițăți inedite şi altor genuri muzicale. Un strălucit exemplu, 
bogat în perspective încă; neexplorate;-este ;Cântec:din fluier, pe versuri de Tudor Arghezi. 
Acest lied, considerat pe drept una din capodoperele artei vocale românești 15, înlocuieşte 
forma tradițională. europeană, cu o formă nouă. Astfel, respectând riguroș gradația, cu 
care textul exprimă suferinţele din trecut. ale ţăranului român, muzica. se organizează 
ai i Te ee ut AID Roi 4 [ă 
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intr-o succesiune. de, structuri,::dispuse; “în aceeaşi, progresie: ai emoţiei, :nu:fără-să aibă 

corespondențe: cu. alcătuirea. baladelor. populare.: :Pe. bu nă dreptate: scrie,;-in acest: sens; 

Myriam, Marbe-: sGaracterul. nestrofic al .poeziei-] lui -Arghezi:şi: totodată- faptul ;că :ea se 

dezvoltă; gradat, ajungând, la..o; concluzie. a: ;cărei.intensițate: depăşeşte inceputul; :au
- dus 

în muzică, la; realizarea: unei. forme continue; fără reveniri periodice; „asemănătoare: celor 

din cântecul popular”! a E iz tt at tich eg ti ate ea Te costa 

ae Structurile. care: compun- această. formă. continuă; neperiodică,
 se: dezvoltă: sin -ca* 

drul unei, scriituri; mai: mult, ; contrapunctice - decât. armonice: caz, aproape; unic: în lie- 

durile lui “Mihail, Jora.: Astfel; față. de linia- ncîntreruptă a: recitativului;; acompaniamentul 

ÎȘI . desfăşoară. cele, câteva: YOCi, ale sale fic sub, formă. de, ison,; fie:sub forma: unci:; eman- 

cipări contrapunctice a acestuia. Rezultatul este, de aceca;.o polifonie incipientă, creatoare 

de sonorități. arhaice, șugestive, ce ev ocă:parcă. trecutul. milenar de-suferință: al, ţăranului. 

Soluţiile « de limbaj şi: formă din Cântec. din. fluier. reprezintă - contribuții. valoroase 

ale hui Mihail, Jora. la .elaborarea unui: stil maţional: contemporan.-:i-.: „i-: m mă 

Este prematur. să evidențiem, fără prealabila: cercetare a; întregii 'opere-a: lui Mihail 

Jora, evoluția. limbajului, a. formei. şi în genere a'stilului: cântecelor. acestui compozitor, 

care s-au dezvoltat, în evidentă; corelaţie. cu celelalte; creaţii ale sale; (inclusiv. cele-instru- 

mentale sau. simfonice). „Se .pot: desluşi însă; Şi în- acest. stadiu,. mai” multe tipuri -sti- 

listice. de lied. Astfel, dacă: neglijăm ciclul. 0p.;7, aflat sub directa. influență -a -creatorilor 

liedului. romantic german. în cântecele lui Mihail Jora, există,-: judecând: numai după-cri- 

teriul. inspiraţiei : folclorice, două tipuri de:licd :-„a): cel intonaţional: românesc. (din care 

cităm. ca: maxime realizări, ale genului : „Cântec: din „uier, De Paşti, Dans: și Chtot );b) 

filoniul neoromantic. de.tip universal (din care cităm„Dor. de. tinerețe, Cântec de dragosie, 

Incaniaţie a În: sinteza . acestor două: planuri. expresive: amintim ledurile. pe versuri. -de 

Eminescu Și - “ultimele cântece..pe; versuri: de Mariana. Dumitrescu; putând. fi: definite ca 

aparținând, unui stil neoromantic ; de; 'intonaţie. autohtonă”- 
per a zoama a cip ine 

“În,cursul! studiului. nostru; am- stabilit insă că -pen ntru aprecierea, stilului” naţional 

cult, „mai ales. într-o. creaţie, vocală, criter
iul, inspiraţiei: folclorice nu.este- suficient. Aces: 

tuia trebuie șă.i se; adauge: cel puţin încă: două: alte, criterii::-1), raportul: dintre cuvântul 

x orbit ŞI melodie ş şi 2). raportul dintre imaginile. tex
tului: „poetie-şi imaginile: corespunză

toare 

din. muzică.- Apreciind, .de
.aceea;: cântecele ] lui: Mihail, Jora: ;dupătoate : aceste. eriterii;- re 

marcăm că şi creaţiile sale din „tilonul  neoromantic. de ip
 universal: :pot-i fi-autentic:ro-

 

mânești, deși.nu recurg: explicit: la inspiraţia, 
folclorică, Uneori hiar: Şi „in. aceste; cântece 

se face simţit; desigur foarte, Tarefiat,:
acel „parfum: românesc; 

rezultat din-transfigurarea 

unor particularităţi. ale melosului. popular: „Așa se: constată, de:pildă, la începutul liedului 

Incantaţie, în-care cromatispul: intors. dei natură
 modală, creează. 0.  sesizabilă ; atmosferă 

autohtonă e it ; eta 

: | Ex. i ai a RE ai i “ 

dă “Armoniosă d 66” NR 

Di 2. espress:- -doice i 

acts 
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35 Siarbe, Myriam, 0 cil., p. 12. 

1 Cristian, | 'asile "e Dumitrescu, Mariana— 
Mihail Jora—Viala şi ofera (1955), Ms. nr. 1173 

Biblioteca Uniunii Coinpozitorilor și Muzicologilor, Bucureşti. 
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' Cercătari ea evoluţiei stilistice a' cântecelor lui Mihail Jora. se complică şi mai "mult 
dacă: remârcăm că. tipurile de lied stabilite după. criteriul inspiraţiei explicit populare nu 
se: succed: în .creația autoriliii;: ci! se: întrepătrund, 'se: dezvoltă! paralel. De pildă,, după 

Ginci: lieduri “pentru vote: nedis; scrise! în'1914:pe texte: germane şi' sub; totala: infhiență 
a“ romanticilor: germani, apar, pe rând, Pribegie' (1916), “in caracter explicit: “popular! Şi 
într-un stil mai mult de romanță decât de lied), apoi Tu n-ai la ușa ta zăvor (1930), d 
factură românească, dar fără să aibă o influenţă explicit populară, Cântec dini [haier (1936) 
iarăși in caracter explicit- populari etc. De “aceea, multilateralitatea: mijloacelor. folosite 
de Mihail 'Jora în liedurile sale, soluţiile unice pe'care le'dă fiecărui cântec; în dorința de 
a: găsi adevăratul echivalent sonor al. textului, nu pot îi urmărite, în evoluţia lor, "decăt 
recurgând. la o plurâlitate de criterii estetice. m i 
iii. Bogăția de invenţie din cântecele lui Mihail Jora nu putea rămâne fără răsunet în 
dezvolarea. mhuzicii noastre. Mai întâi, compozitorul a incurajat la noi abordarea creaţiei 
autohtone de lied, prin reușitele cântecelor sale şi prin climatul favorabil pe care inter: 
preţii şi: publicul au creat primind călduros aceste reuşite. Apoi;:0 întreagă pleiadă de 
compozitori, majoritatea” elevi ai ii Mihail Jora, âu scris lieduri inspirate, direct din cuce- 
ririle creaţiei acestuia. Astfel sunt : Paul Constantinescui, 'Gheorghe Dumitrescu, Valentin 
Gheorghiu, Dan Constantinescu, Myriâm: Marb& etc.; și în special Pascal Bentoiu şi'Doru 
Popovici; care au manifestat o deosebită preăilecție pentru lied: Dar creaţia! de cântece 
alui Mihail Jora a deschis driuimul' nu numai liedului: românesc; ci și altor“; genuri: din 
muzica noastră, precum 'sunt : cantata, oratoriul şi opera; 'prin crearea unuia: din mijloa- 
cele acestora'de expresie, 'recitativul românesc: În lucrări de acest: fel, recitativul lui Jora 
a fost preluat şi dezvoltat: de către Paul Constaritinescu sau Gheorghe ' Dumitrescu, Şi 
imbinat cu alte tehnici de'recitativ, de către Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Aurel Stroe: etc. 
2: sii. Otaltă influență pe care cântecele lui Mihail Jora 'âu avut-6 asupra muzicii româ- 
neşti în general se datorează cuceririlor compozitorului 'din domeniul: armoniei: Armoniă 
are în: acompaniamentul din liedurile lui 'Mihâil” Jora: uri 'r6l' esențial. În aceste” lucrări, 
scriitura. pianistică este âproape exclusiv! armonică ȘI extrem de rar contrâpunctică. "De 
aceea, în crearea. irhăgirilor sonoră, în care — am văzut — acompaniamentul are o im- 
portanță "decisivă, compozitoriil Tecurge “fuimai: la combinaţii. armonice. Armonia astfel 
rezultată este însă de 6'vatietată şi diversitate emarcăbile, după c cum, tot atât de variate 
și de diverse surit imăginile poetice pe care 16 exprimă. : - 
E ni liadirile sale, 'Mihail' Jora este cel mai de seamă armonis 
după cum: -George Erescu este cel mai de seamă polifonist. Armonia: sa-a făcut coală ș și 
a creat preocuparea. constantă: pentru dezvoltarea; acestui mijloc de expresie. 

. : Privind în ănsambliu creaţia de cântece a lui Mihail. Jora, se poate afirma că aceasta 
reprezintă, incă de pe acum, 20 tradiţie dintre cele mai valoroase ale muzicii noastre. Marea 
frescă. din realitatea! românească pe care o fixează Jora, prin textele poetice, în liedurile 
sale, vigoarea, concreteţea, plasticitatea cu care descrie el această. realitate, apoi soluţiile 
innoitoare, proaspete pe care le dă liedului românesc şi faptul că reuşeşte să creeze un 
autentic stil naţional în muzică — toate. acestea constituie o bază trainică. pentru dezvol- 
tarea în viitor a: muzicii româneşti. 

„ 
m: 

— în: : Studii, şi circetări de istoria artei, vol. 2, Bucu- 
reşti, 1963, .p. 385—409 

inj „Niculescu, Ştefan. . Reflectii . despre “muzică, 
m Bucureşti,” „Ed. Muzicală; 1980, P. 186—207
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“ TIEDURILE, LUI, MIHAIL JORA. PE, VERSURI DE, MARIANA DUMITRESCU .. 

t me a? 
pi Da pina 

„nu Figură reprezentativă a culturii naţionale din secolul XX, Mihail: Jora. ne. apare 

astăzi — din perspectiva timpului care cerne, impasibil, bobul. de neghină, valoarea de 

non-valoare;:— drept o. personalitate de mare consistență spirituală, cu un farmec aparte, 

născut dintr-un surâs hâtru şi un verb cauterizant, ce asemeni lui Caragiale părea a rosti : 

„Ridendo castigat, mores PP. Dar. nu: numai. moravurile —-cele legate: de o strâmbă 'per- 

cepere culturală, a unor Caţavencu, Farfuridi şi a altor: Ipingești.—: le înfiera aprigul con- 

deier Jora, ci și gustul;precar, obișnuința de a privi arta Și artiștii ca.pe niște administranți 

toleranţi şi prost plătiţi ai,plăcerii.. i. vite»: o tat, 

 XUnindu-şi eforturile cu generaţia sa, din care făceau parte Dimitrie Cucliri, Constan- 

tin: Brăiloiu, Mihail Andricu, Alfred Alessandrescu,: George: Breazul, Stan Golestan, Filip 

Lazăr, Marțian Negrea; Sabin Drăgoi, : Marcel. Mihalovici, împărtășind entuziasmul cu 

marele său prieten (George Enescu!— căruia i-a stat aproape. la “momentul creării Socie- 

tății Compozitorilor. Români,, ca membru fondator, în 1920, şi mai apoi ca vicepreședinte 

—, Mihail Jora. tribunul, dar și visătorul, adânc cugetătorul în lumea „artei, ne-a lăsat 

it 

lucruri durabile în lupta de o viață pentru; cea mai nobilă dintre arte... EP 

e 

RE a 

: pi 

ii 

-- 7. LIEDUL ÎN CREAȚIA LUI MIHAIL JORA. PRIVIRE DE ANSAMBLU Na 

. 
E . 

ÎN Si 

. n.n. 

: Din bogata și originala creaţie a lui Mihail Jora, o mâre parte o reprezintă ciclurile 

de liediări. Este ua fapt simptomatic-pentru cel ce a compus, neobosit, preţ, de o jumătate 

de veac, în aproape toate genurile inuzicale, cu excepţia: operei şi a concertului. Peste o 

sută de creații fac dovada dragostei sale pentru cel mai subtil gen cameral — liedul —, 

. . . 
>> 

dar şi a unor aptitudini deoşebite de concentrare â expresiei muzicale, prin care „meşterul”. 

Jora. (cum îi plăcea, din modestie, să fie numit) s-a identificat cu momentul de maturizare 

al liedului românesc. Cu
 u

i 

“După cântecele în stil popular ale lui D. G. Kiriac, ce în marcat inceputurile genu- 

lui la noi, după distilatele realizări enesciene din alesul ciclu pe Versuri de Clement Marot, 

liedurile lui Mihail Jora 'contribuic în mod hotărâtor, prin forţa şi rafinamentul expresiei 

lor, la: consacrarea: definitivă
 ă genului în muzica românească. e

 

“Încă: de la primul opus, viziunea armonică a lui Mihail Jora-— demn urmaș al 

maestrului său Max Reger — este hotărâtoare. Mai apoi, pătălia pentru. imaginea-esență, 

7



pentru acel microcosmos muzical dorit a fi corespondentul ideii poetice, este deosebit 

de aspră, tensionată, excesiv de dinamică din punct de vedere al înlănțuirilor armonice 

şi stinghereşte, cumva, evoluţia.melodică. Acest tumult deconflicte armonice prin care Mihail 

Jora încearcă parcă să concentreze intr-o „efemeridă” expresivă precum liedul, devenirea 

unei întregi simfonii, se va tempera pe parcurs, ajungând ca în ultimele cicluri să se ins- 

taureze un perfect 'echilibru între planul armonic și cel melodic. Exemple pot fi Izvorul 

nopții op. 28 nr. 5 pe versuri de Lucian Blaga, Spre galeria toamnei op. 49 nr. 2 pe versuri 

de Mariana Dumitrescu etc. 

Rarefierea în timp a evenimentelor armonice — în sens al evoluției limbajului 

joresc din lied — a fost însoţită, prin compensare, de o rafinare şi complexificare pro- 

gresivă, prin apelarea la procedee bitonale, prin folosirea unor agregate ce angajează tota- 

lul cromatic, dar întotdeauna în configurații, acordice tradiționale. Densitatea armonică 

este -temarcabilăi— discursul- desfășurându-se de "obicei pe patru'sau cinci voci 'reale —, 

fantezia, inventivitatea, imprevizibilitatea. sensului rezolvărilor cromatice — ca semn al 

marelui har al acestui creator — transformă opusurile sale într-un strălucitor compendiu 

de armonie. 
Verbul său — care este acordul — poartă în el atâtea latenţe dramatice, încât moti- 

vul melodic:primordial,:cel ce' structurează întregul, se închide (îri special în prima parte 
a: creaţiei) precum coconul în gogoaşa sa; creionând profiluri ascetice de recitativ “(un 

exemplu în:acest: sens poate îi Cântec: din fluier 0p.'16: ur. 4 pe'versuri' de Tudor: Arghezi): 

Intonaţia bâladescă, (ce folosește; începând cu'ciclul op. '11 pe'versuri de Octavian Goga, 
celule: modale specifice :muzicii româneşti; cum ar fi:cvarta: lidică, securida frigică, sexta 

dorică; precum işi”; cvartele':caiipuncte: extreme. ale 'urior:tetracorduiri) dobândește spre 
sfârşitul 'creaţiei 'de lied” fericite elanuri.“Melodia este! descătușată și-5€ înalță, rug aprins, 
spre cer, precum superba imagine a „chiparosului” diri Tiedul:05..43 ir 7: 'pei versuri de 
Mariană:Dumitrescui:; Păsărea naltă'0p..38 nr.5, Cuvintele op. 40.ur.:4;: Chiot op: 31 ur. 1, 
Lumină.0p..31 ur::3, pe.:versurile aceleiași poete, sunt» nestemăte. de simţire de cea: mâi 
pură: esenţă: În ele, ca: de:altfel și în: alte creaţii,:pe:veisuri de George Bacovia: (Moină, 
op..15 nr.1: Pastel op.+15 nr.-2), Tudor. Arghezi (Buna-Vestire op. 16 1iș. 2, O zi op. 26 ur: 1), 

Vasile-Voiculescu,: Lucian “Blaga; compozitorul: reălizează tin mâriaj pâriect între armonie 

și: “melodie,” iar “imaginea muzicală, focalizată asupra; inci unice” idei' poetice, câpătă o 

limpezime de rouă. Spire exâmpli, în licdul “Moiniă 'compozitotul sugerează monotonia, 
folosind ca procedeu redundanţa aplicată în mod diferențiat fiecărui plan. Astfel, vocea 

tatoncază un motiv descendent, în ambitus de cvintă perfectă, mâna dreaptă a acompania- 

mentului,pianistic vehiculează un grupaj. de,trei acorduri descendente, iar,mâna stângă 

parcurge un obsedant mi minor. N aa 
Ritmul, un element de obicei neutru în confruntarea dintre armonia elaborată și 

melodia străbătuță de inflexiuni baladeşti, până la spectaculoasa sa revanșă din creaţia 

de bălet „ete redus la un minimiumi de valori (inclusiv numeroase momente de izoritmie), 
fugare scânteieri (ca în liedurile De. Paşti op. 20 ur..4 pe :versuri de 

: 

ceea „ce; nu; exclude 
Ion Pillat și Dans op. 29 nr. 2 pe: versuri de George Lesnea).:Un ritm 'familiar compozito-: 

rului'este gizsto-ul silabic; iar atunci când evadează din el: ca'de pildă în liedul Ciocârlia 

5p:228 nir"d pe Versuri de I:ucian Blaga 2; o face ci” bucurie solară, curu gest tonic, pro- 

fund afirmativ. Este gestul ce traversează, în fond, întreaga, creație a. acestui „rcâlist 
omăhntic”” (după uri, îl numea George Sbârcea, înti-iin articol ce-și, propnnea.;să mar, 
cheze omâgierea ă.80 de ani de la nașterea compozitorului), cu. o personalitate, împlinită 
în ideca de bine și de frumos, cu o viziune în care tușa capătă pe-alocuri fie îngroșări expre- 

sionişte,; fie. adieri translucide impresioniste,.trăgându:și însă înt 

dele.izvor.ăl: cântecului popular... -:: iii - 7 pa IERI a , Pi 
Ma a Dia 
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| Di „ÎNTÂLNIREA. DINTRE, DOUĂ CONSTELAȚII ARTISTICE, 
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d m ni Dă iii mir, în pi : , sue. lib oi 

  

au Un fapt: pia de semnificaie pentru arta jirăcă a , compozitorului Mihail “Jora £ a. fost 

întâlnirea, cu; ; poezia Marianei, Dumitrescu. Muzicianul, pare a. se fi pregătit îndelung pen- 

tru, a putea primi și celindi î în cugetul său „mpăreărițarele” picurate « de spiritul, ipreaplin 

de orizont, și. înălțime” al poetei. XE 

„De la cele Cinci, lieduri per: voce medie şi “pian op. 7 (din. 
1914). la licdușile. (că: 

jâcele” în Original) peninu: voce.şi pian op. 31-pe, versuri de Mariana, Dumitrescu : (din :1950); 

drumil. ne apare: astăzi lung. Și. spectaculos, prin. ritmul alert al, “schimbărilor. stiliștice, 

Este, un: drum: al: înţelepțirii: treptate; al: desfacerii din ghcmul. de: foc, al: primelor. trăiri 

incapdescente, pentru, un cânt al lavei culcate. în filoane; de aliaje: rare: pi e tata 

A 

pat E a 

: „Și poeta. Mariana, Dumitrescu: — ce. ne apare. astăzi: în postura. unei misterioase 

preotese oficiind în "Templul Frumuseţii și al- Adevărurilor: de: nespus —+pare ase fi pre= 

gătit, strângând în amiore, grele. chințesenţe, de cunoaștere a simţirii: umane., La început 

copil-minune,.. Mariana, Șerban Dumitrescu s-a a dăruit de, timpuriu unor... experiențe:iin- 

telectuale „de mare “diversitate, reușind, | întotdeauna să „ajungă, la înţelepciunea. celor: ce 

știu să sape fântâni la răscruce de drumuri. | Cp li 
aia rai nea ae a a 

Înainte, dea pătrundei în: universul său poetic; ce l-a: sedus atât de profund, pe: o rafi: 

natul, muzician. “Mihail Jora; să încercăm:să.. conturăm;:cu ajutorul'unei, evocări.. din '1983 

a acad. Zoe Dimitrescu-Buşulenga, făptura - de: excepție” a poetei i Mariana Dumitrescu :. 

„Prezenţa-i:.tonică, acoperea, „cu. vivacitatea-i. scânteietoare „orice: spaţiu”, în .care, se afla, 

impunând un alt ritm eâadirii şi ascuţind:, antenele, sensibilităţii ! noastre. Era făcută. să 

domine cu. intelectul orice, ! întâlnire de. artiști ŞI, de „gânditori, dând; oricărei : împrejurări 

de, acest fel un duh năzdrăvan,, aducând, cu sinc,: oriunde,; un acr: fericit de. joc. superior: cu 

ideile, cu “valorile, Îmi amintesc; de râsul ci,; “puternic, "care punea, atâta. lumină pe. faţa-i i 

găcheşă, frumoasă. îi aud, glasul k bine timbrat, cu: inflexiuni calde, prietenoase „0. Duhul 

Marianci, Dumitrescu, este, printre 
noi. — din păcate, “insuficient încă; în memoria. literăturii 

române, — Şi nu doar prin, poemele cel: au inspirat pe i Mihail Jora.i..:i i. i ți 

za La, baza. rotunjimii: sale: spirituale stău:atât. anii de:studii strălucite, la: Facultătea 

de Litere și Filozofie (absclvită cu „Magna 'cum laudae”) şi la Academia de Muzică Şi 

Artă dramatică: -din București, cât și:cei, de la Facultăţile; de, Medicină. şi Drept: După 

absolvirea Academiei,. devine. actriță, Și, apoi, asistentă., de regie: la. T catrul Naţional. din 

Bucureşti; pĂ urmat. Acăde
mia de Artă "dramatică și am asistat la: examenul ci de, absol- 

Vire, unde: a întruchipat, cu o spleridiță ținută plastică pe: Andromaca,; rostind cu muzicali-, 
zei 

tate și. clarifate- versul. racinean!,
 —.nota. criticul și; omul. de; cultură; Petru, Comarnescu 

în numărul, din, 12 aprilie 4 1967 al ziarului I Informația, la cât
eva zile. după. trecerea. în eter- 

nitate a: poetei. ia Qi ei ba za [ete ee anii : 

- Renunţând, N scenă, “Mariana "Dumitrescu
 și-a. armat destinul: ac: a,  intăptui sin- 

teza proprie, în carc, a alchimizat, deopotrivă, cristal
ul ideii, zvonul de scoică al muzicii, 

curcubeul culorii. ŞI A dansul grcu: de. penumbră. al vestalei. captive, în “Templul inalțelor, 

aspiraţii.. În opera. sa, ce cuprinde peste ş Șase, sute. “de lucrări, aflăm. poezii,. de cea mai pură 

rezonanță filosofică, “escuri.clarvăzăt
oare "despre creaţia Și “gândirea contemporană, nuvele 

fantastice, librete, de palet, comedii coregrafice, traduceri, articole. Gândindu-ne la libretul 

baletului! Intodrierea "din, adânciiri, În, 'care vocaţia” sondării abisurilor . umane este con- 

centrată într- -0' 'powestire , fantastică, “având un; substrat. “mitic, “st
răbătută de. farmecul 

bizăr” al unui; Orient. aflat la: porţile involburate de spumă, marină ale Pontului Euxin; ; 

gânâindu- ne: a: libretul: baletului Haniul Dulcizicea, .ce ; „abordează mitul, lui Cervantes 

dintr-o! perspectivă 'şol
ară, incepem să. ne 'conturăm acel “spaţiu imaginar in care. au er 

minat! ideile-flori : âle' poetei., "Nu pot. lipsi din, acest orizon
t spiritua tablourile dragi i, 

lui Tonitza, simfonia, crudelor 'op
oziţii cromatice din. unele pânze. ale lui Şirato; Sen e 

lui. lon Ja alea ȘI, poate. mai
 ales,. “spiritul, inarilor clasici ce i-au purtat, deasupra capul 

ui 
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cununa lor 'de iăuri;' rostirid- obsesiv preâinţeleptul avâttisment “,,Amintește-ţi că eşti 

muritor, omule !”*. Aproape toată poezia Marianei Dumitrescu (exceptând creaţiile pline 

de efervescenţă solară ale primei tinereți, ce l-au inspirat şi pe Mihail Jora în cele Cinci 

Cântece 'op. 31;din 1950) este 'un răspuns'lă acest âvertisment, pe care apoi destinul, pre- 

matur curmat la 4 aprilie 1967, l-a întărit cu o criizirne ce ține de jocul aleatoriu: al naturii. 

i!" Simţind'filonul unei tirăpurii Şi profunde înţelepciuni, și alți creatori i s-au ținut 

aproape, pentru a transpune în muzică viziunile sale poetice. Astfel, spre exemplu, âi 

fost compuse cântece pentru: voce:și pian sau -pentru voce şi harpă, poeme și balade pen: 

tru soliști și orchestră sau pentru cor, cântece pentru copii, piese lirice de muzică uşoară. 

Alături de- Mihail Jora, s-au: mai inspirât din'regahil. poetic 'al Marianei Dumitrescu' și 

compozitorii Alfred" Mendelsohn, Mansi! Barberis, Marcel Mihalovici;' Ludovic Feldman, 

Diamandi Gheciu, Tudor Ciortea) Constantiri Palăde, Alexandtu Velchorski, Ovidiu Varga, 

Emil“. Lerescu, Carmen 'Petra-Basacopol, 'Irina Odăgescu:-Țuţuianu, Dumitru Bughici, 

Doru :Popovici,. Nicolae Coman, Grigore:Nica şi alțiic ri ii e ii iii 

i 4 vi Cel două voliine; tipărite de Editura' pentru Literatură în '1967 şi 1968 :(primul, 

intitulat. cu:modestie Poezii, apărând cu-puţin timp înainte de sfârșitul absurd și prema- 

tur al poetei); invită: pe muzicieni, ca şi pe toți iubitorii de frumos; 5ă-și aptopie gândul 

de apele adânci ale poeticii Marianei Dumitrescu.:Fie'ca ei să culeagă lacrimi de 'coral'— ca 

în poemul Apa: scoculiri: Mi-am-aplecai ulciorul| Și-a dat să-l umplu cu apa din: scoc...] 

Darifaţa: apei nuera albă, |. Ci.roşie că fierul:în Joc: | Șuvoiul se făcu apoi [ Roşu nai 

ag tai a 

aprins|. Ca sângele din rană prelins .::. |: Roșu curat,| Inspumat i te | 

„În orice zidire este şi o jertfă par a spune, la nesfârșit, poemele Marianei Dumi- 

trescu. Ea, însăşi limbă de clopot întte' abis și cosmos, între orizont şi,înălțime”, :ne 

arată. mereu, cu 'gestul de: grandoare: mută! al unei proorociţe, simfonica' singurătate 'a 

ultimului țărm. Se viscază! și sfârșește; priri' a se încarna într-un personaj mitic, luminat 

pe rând de aurore și amurguri, preaplin de âlbul zăpezilor. sau, pustiit, ca un templu ce se 

trezeşte într-o zi ;,colibă de pescari”. Şi: într-o “altfel: de zi, privighetoarea l-a trezit pe 

creatorul de lied Mihail Jora, ce se desfătase până atunci cu poeme de Ferdinand Avenarius, 

Paul Ilg, Hugo von Hofmannsthal, Friedrich Nietzsche, Richard Dehmel, Octavian Goga: 

Adrian Mâniu, George” Bacovia, Tudor. Arghezi, Ion Pillat, “Vasile. Voiculescu, Lucian 

Bag i dr E PE 
Ea SN A, 

1 Între itimp, uleiul” se "lăsase greu pe fundul amforelor, mirodeniile solidificaseră 

prăful istoriei, iar” rostirile pline 'de vitalitate ale poetei căpătaseră armonice de tulnic, 

giist: de 'lut”ars şi zâmbct de icoană. Mariana “Dumitrescu s-a încifrat în 'destinul creator 

al lui Mihail 'Jora (și:nu nurmâi în destinul acestuia) pentru că mai ales' ei i s-au relevat 

cele mai profunde arhetipuri de sirţire și gândire'românească. Cântecul de leagăn, 'colin- 

dul, bocetul; bâlada, chiotul şi strigătura = 'toate acestea sunt presărate, ca-nişte desene 

minunate de sub smalțul ulcioarelor noastre, în poezia Marianei Dumitrescu. Mihail' Jora 

le-a simţit-apoi pulsul, şi cu un instinct poctic și muzical de excepție, le-a conferit destin 

şi o:mirifică. aventură,-de la leâgănul primei idei poetico-muzicale, enunțate, la culcușul 

din tină ultimelor ecouri armonice: Întâlnirea. a fost posibilă şi fiiridcă- amândoi creatorii 

jalchimizau” esențe, studiau gcometriile secrete ale constelaţiilor sonore, gândeau în 

simboluri 'cromatice sacre şi-se exprimau cu.simplitatea unor Olimpieni. Sa 

“""iAcademicianul Şerban Cioculescu, pronuriţându-se cândva asupra coordonatelor 

_tunidamentale ale universului poetic âl: Marianei Dumitrescu, avea să mârcheze tocmai 

* acele-elemente ce l-au fâscinat pe Mihail Jora și l-au deterininat să se cufunde în destinul 
fiecărui eveniment din universul mitic al poetei : „Clasicitatea îşi asumă riscul tematicii 

de totdeauna și de pretutindeni a marii poezii, chemată să redeștepte în inimile noastre 

întrebările asupra iubirii, destinului, morții, timpului, necunoscutului, iar aceştui chestio- 
har să-i-răspundă prin mituri personale, prin simboluti trânspârente, priri activarea facul- 

tăţii noastre 'de vis, prin sporirea prețului vieții și prin relevarea frumuseţilor universului”. 

lac scriitorul Ion Brad; adâncind:datele' acestui univers, 'va' face următoarele 'apretieri 
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in prefaţă volumului Tarba:timbuhii (vclam publicat în 1968 şi alcătuit prin selecția. deosc- 

pit de:atentă soțului poetei, compozitorul Ton: Dumitrescu, și a „,meșterului” Jora) : 

mei trăindu-şi acut și tragic epoca, dacă nu pe un plan social mai larg, pe acela profund 

interior, relevabil şi la fel. de semnificativ,. Mariana Dumitrescu își plăsmuia acest univers 

poetic la hotarul nestatornic dintre viață şi moarte, cu presimțirea dramatică a unui 

sfârșit care impulsionează mereu marea forță şi vitalitatea zilei de faţă. Poeta, într-adevăr 

făuritoare de mituri personale,: cunoștea și trăia. intens sentimentul istoriei. V ersurile îi 

mărturisesc descendența, pe planul timpului, în îndepărtata și apriga spiță a dacilor, iar 

în spaţiu, slujind 'mioritic muntele, coborând, apoi în transhumanță, Și așezându-se. parcă 

definitiv, lângă marea cea mare. Toate neliniștile apelor; limpezimea ameţitoare a adâncu- 

rilor, un peisaj aspru, dramatic, păsările ciudate, toate însoțesc, ca într-un tărâm de legen- 

dă, dar atât de legat de :noi, 'de ara, “de sufletul nostru; cea mai mare parte a 

poeziilor inedite pe care le;am în față”. »-. RD a a a a 

1. Cel'mai'valoros portret al Marianei Dumitrescu rămâne însă cel creionat de Mihail 

'Jora:pe un:pat al spitalului Elias (17 aprilie 1967), prilejuit de redactarea unei emisiuni 

radiofonice. dedicate: Marianei Dumitrescu îi i 

„+ „Nu'vreau să supăr, nici să jignesc pe nimeni, dar am credința că poetul celei dea 

doua jumătăți a secolului nostru; pe pământ Românesc, este, până acum, Mariana 

Dumitrescu. Nimeni ca-dânsa n-ă știut să dea versului acea cursivitate, care să te sub- 

juge. Nimeni ca dânsa nu a conceput poen:e; cu finalități atât de precise, pe cât: de neaş- 

teptate, Nimeni ca dânsa nu a izbutit să imbine lirismul, cugetarea şi culoarea versurilor 

cu acea muzicalitate înăscută, ce a'determinat o seamă de compozitori români și străini 

să Je aștearnă în cântecele lor. Peste șaptezeci de poeme-ale Marianei: Dumitrescu au fost 

astfel transpuse în muzică,-până ACUM 
a 

: Dar de ce, acele câteva sute de poezii, scrise de-a lungul a'25 de ani, nu au văzut 

lumina! tiparului ?: Pentru că Mariana Dumitrescu era veșnic nemulțumită de creaţia. ei, 

pe care o râvnea cât mai înaltă și din ce în ce mai perfectă”. o 

+ + Într-adevăr, acesta, este motivul pentru care Mariana Dumitrescu și-a văzut atât 

de târziu (și doar primul volum-de maturitate, pe patul de suferinţă) tipărite versurile. 

„Ochiul” său privea “țintă spre cer”, „drept psste ape” și „mereu spre înalt” ... Se 

mișcă, „agale“, pentru a nu „stârni hipnoze şi uragane în nămol”, -pentru ca „răscolitele 

salcii putrede” să nu arate „clișeele negre ale marelui Gol.:.:."». Ea îşi purta cu splendoare 

destinul ei de „lebădă... DI a ea a DE 

AL 

III. LIEDURILE LUI MIHAIL JORA PE VERSURI DE MARIANA DUMITRESCU 

cacat de eul op, 51 (1990) — Lumini şi umbre, 

i | Ciclul op. 31 este primul caiet de lieduri scris de Mihail Jora pe versuri de Mariana 

Dumitrescu (în 1950). Întâlnim şi aici recitativul epic specific baladelor românești, obsesia 

intonaţională a cvartelor perfecte și mărite, a cadenţelor plagăle ce întăresc senzaţia de 

transfigurare folclorică. ... ; Ii E | ui 

Ka stim dacă Mihail Joră a gândit neapărat gtpi e, celor cinci lieduri op. 31 (ter: 

minologia originală folosită de compozitor este „cântec') după un criteriu al altern anţei 

dintre lumină și umbră. Debutând printr-un gest atât de românesc al „chiotului (vezi 

"aa Biimul volum al poetei — Viorile primăverii — a apărut în 1942 (Ed. Curtea românească, 

Bucureşti, semnat Mariana. Şerban). Da 
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titlul liedului op: 37 ur. 1) şi ridicând din, nou o boltă de „lumină” (vezi ledul Lumină 

0p.-31 nr. 3), după însingurarea din I ncantaţie op. 31 nr. 2, ciclul se încheie sub un semn 

solar, ce.sfâșie tenebrele prin cântecul atât. de: simplu. intitulat Bună dimineața (0p..31 

nr..5 ), nu înainte de a trece prin zona discret-onirică a liedului op. 31 nr. 4 (Noapte bună,). 

3 
da. 4 

a. - . | îi . - 1. EET a - 

it Chiot op. 81 nr. 1 — Moment nodăl. i: te tt 

La distanță de două decenii, Chiot op. 37. nr. 1 stabileşte legături subterane atât 

cu Primăvară, primăvară op. 11 nr. 5, cât şi cu liedul Cântec din fluier.op.. 16 nr. 4, ce cons- 

tituia la vremea la care fusese, scris (1936) o mare reușită. în folosirea, recitativului. epic 

(extras însă din bocetul popular și-nu din baladă; ca în cazul liedului Chiot ).. -,,.. .:: 

Dincolo de acest aspect important al folosirii .recitativului epic specific; bocetului 

şi baladei, există. fără: îndoială și alte elemente comune între liedurile Cântec: din fhier 

şi Chiot, după cum există și deosebiri, Mihail Jora nu a extras doar tipul de.recitativ epic 

popular, dar a. preluat și spiritul speciei folclorice din care s-a inspirat. Astfel, recitativul 

extrem: de expresiv, sacadat — datorită accentelor mereu schimbătoare (situație favorizată 

de măsurile compuse, de asemenea în permanentă schimbare) în Cântec din fluier —, prin 

insistența cu care foloseşte o anumită turnură melodică. (salt intervalic rezolvat. prin salt 

intervalic mai mic, cu repetarea sunetului de rezolvare) are o tentă profund depresivă, 

în consens cu mesajul versurilor argheziene... i 

„i: În Hedul Chioţ, Mihail Jora adaugă turnurii :melodice (absolutizate. în; Cântec 

din flatier ) şi alte procedee folclorice, pe care le transfigurează. În primul rând.-este vorba 

de interjecţia cu care începe de regulă o baladă, ivită ca un oftat din rărunchi al rapsodului 

ce începe să-şi depene:povestea. Nu este ideea lui Mihail Jora, ci chiar. ideea-:de, bază a 

poeziei Marianei Dumitrescu, ce poartă în chiar titlul ei — atât de original şi percutant 

formulat — întreaga cheie semantică a poemului. Din acest strigăt de început al, votcii 

care intonează cuvintele „Alelei, alelei,: oameni,oamenii mei !” (decimă prăvălită.pe stri- 

gătură şi care desfășoară. prin mers treptat, descendent, intervalul: de cvartă perfectă), 

va: fi proiectată linia melodică atât.de complexă a liedului, al cărei elan expansiv, aproape 

solar (ca o „inviere”), va fi cumințit, pendularea nefăcând altceva. decât să. ;perpetueze, 

ca un minunat ecou,.acea superbă (prin doza ei de contradictoriu) metaforă de la începutul 

liedului („Am înviat din oase stinghere, ca Lazăr din morți”...) et 

Este un cântec de dragoste despre sufletul „înflorit ca un ram”, despre sufletul 

ce captează ca un „pridvor” lumina şi bucuria solară. Și, ca orice cântec de îndrăgostit, 

este rostit precipitat, cu sufletul la gură, din teama de a nu putea relata cum se cuvine 

toată minunea ce i se întâmplă. Din această cauză, compozitorul schimbă des măsurile 

(alternare de măsuri ternare şi binare simple sau compuse, măsuri mixte, măsuri bazate pe 

metri diferiți — 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 3]16, 5/16, 6/16). Atunci când bucuria încrustată în 

vers ajunge la apogeu („L-am prins pe Dumnezeu de picior. ...*), compozitorul renunţă, 

pentru o singură dată, la intervalul de cvartă perfectă, pentru a proiecta interjecția „ale- 

lei, alelei” pe o cvartă mărită (si bemol-mi), realizată prin mers treptat, ascendent. 

' 

Dacă.până acum ne-am ocupat de partitura vocală, ce domină prin vervă şi, expre-. 

sivitate, prin postura de generator și motor al tematicii, nu putem eluda importanța 

părţii pianistice în crearea atmosferei cu „parfum folcloric”. Deşi la o primă vedere acom- 

pâniamentul pare exclusiv armonic (el fiind 'de fapt doar prioritar armonic), urmărind 

cu atenţie linia fluctuantă a nivelurilor armoniei — datorată și frecventelor modulații 

şi. rezolvări prin întârzieri — , observăm preocuparea pentru mersul melodic compensa- 

toriu, cu preluarea, iniţiativei melodice, pe rând și pentru scurt timp, la toate vocile (fapt 

ce ne aminteşte de principiile contrapunctului vocal,-palestrinian). Cu toate aceste trăsă- 

turi vocale, de detaliu, acompaniamentul pianistic este marcat și de câteva formule instru- 

— „„quasi zimbalo” — la sfârșitul secţiunilor a și b ale liedului). 
mentale specifice țambalului (spre exemplu acorduri arpegiate, fremolo-uri prinse în pedale 
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4. În,ansamblu, seriitura este spaţializată, proiectând adeseori sonorități de septimă 

şi nonă, iar osatura ei este de.factură modală (nu numai.datorită suprapuncrii de cvarte 

şi. cvinte, ci și cadenţelor plagalc).; Dincolo de :acordul-ramă al liedului, de terțiadecimă 

pe sunetul; la. (obţinut prin luarea în ecuaţie atât a acompaniamentului cât și a vocii — 

observăm că, la început,: acordul de terţiadecimă pe la..este atins en Bassant, în. timp-ce; 

la sfârşit, el este întărit: prin note ţinute), sesizăm aici numeroase ârmonii disonante, a 

căror densitate nu este, de obicei, mai mare-de.cinci sunete. Începând cu a doua măsură, 

modulaţia este quasi-continuă, folosind atât procedee,cromatice cât și enarmonice; scopul 

ci fiind acela de a întări ideea de desfășurare epică, de a dubla fluxurile și refluxurile melo- 

diei vocale. Cu toate acestea, Mihail Jora nu, se va. dezminţi. niciodată în păstrarea 

unui vag reper, tonal, ce consistă aici,ca şi în alte lieduri ulterioare pe versuri de Mariana 

Dumitrescu, în cele două acorduri de început și sfârșit ale liedului. Tonalitatea vizată — 

atât cât persistă ea, timp de o măsură și jumătate — este La major, în cazul în care dorim 

neapărat să. vorbim de o tonalitate creată prin atât de neconcludenta relație armonică 

1—VI. Practic, tonalitatea poate fi percepută ca atare 'de-abia odată cu acordul final 

al liedului. Şi pentru ca acest final să ne întărească nu numai impresia tonalităţii La major, 

dar să fie şi spectaculos, compozitorul face să urce la pian, pe o pedală de la, 12 acorduri 

la interval de ton. Filiaţiă impresionistă este clară, deși liedul se dezice, în ansamblu, 

prin sonorităţile sale frecvent disonante, de vagul și moliciunca armoniilor impresioniste. 

„_”* Nuputem vorbi de complexitate în cazul liedului Chiot, dacă nu luăm în. considerare 

raportul dintre ritmul interior al vocii (pulsul subînţeles) și cel al pianului. Și cum se 

putea crea aceă senzaţie de precipitare (specifică desfășurării vocale), fără schițarea unui 

context cu mult mai lent din punct de vedere al derulării imaginilor sonore (acompania- 

mentul pianistic) ? Am putea spune că vocea este cea care creează impulsul — concen- 

trat pe'o foarte 'mică tinitate de timp —:, iar acompaniamentul continuă ideea pe durate 

de timp cu mult mai mari. Acest procedeu al. derulării aceleiaşi imagini în ritmuri dife- 

rite; aplicat în relația dintre partitura vocală și cea a pianului, își revendică sorgintea 

polifonică; infirmând opinia unor specialişti care consideră acompaniamentul acestui lied 

a fi prin excelență armonic. ! : a a | 

Dacă în partitura pianului am întâlnit procedeul imitaţiei libere: augmentate (in 

raport cu partitura vocală), în cea a vocii este absolutizat procedeul” inversării libere. 

De la prima și până la ultima măsură. totui esie flux şi reflux, suiș şi coborâș, pe suprafeţe 

ce“ variază îmtre una şi două măsuri. Spre exemplu, la începutul secțiunii c, inversarea 

temei secțiunii a (nucleul generator alliedului)este cât se poate de transparentă (măsura 2]). 

Dar să vedem care sunt secțiunile formei :a (9 măsuri), b (1] măsuri), c (1] măsuri), 

a (3 măsuri), coda la pian (3 măsuri). Ar mai trebui adăugat că atât b cât și c acbutează 

prin capul tematic al secţiunii: a (b prin repetare identică, c prin inversare liberă), ceea 

ce înseamnă că putem considera până la un punct anumit secțiunile.b și c drept variaţii 

ale secțiunii a ( a; avari: avar, ). Cea din urmă interpretare ne subliniază din nou legătura 

dintre muzica lui Mihail Jora şi folclorul” românesc, liantul fiind acel procedeu, atât de 

des folosit, al simetriei în oglindă (procedeu asupra căruia Vor insista foarte mult gene: 

rațiile de compozitori ce i-au urmat lui Mihail 'Jora, și în special cei înscriși în curentul 

arhetipal : Mihai Moldovan, Liviu Glodeanu, Corneliu Dan Georgescu, Octavian Nemescu, 

Corneliu Cezar ș.a-). i i a N 

" -Imcantaţie op. 31.nr. 2 —: Poem al iubirii însingurate 

Cel de al doilea lied al ciclului 05. 31. — Incantaţie — este un pocm al iubirii însin- 

gurate, în „nopţile” şi „zorile” vieţii. Tonalitatea: afectivă a poemului Marianei Dumitres- 

cu este înfrigurată, sugerând halucinanta căutare a celui iubit, a cărui imagine se sus- 

trage mereu. certitudinilor vieţii, rămânând apanajul „spaimei. viselor negre și al „sin- 

gurătății”, al „tainei veghilor”. . . a 
NE 
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Bste'6 &xiraordinară tensiune În această incantaţie secretă a iubirii (care nu știe 

dacă este sau nu împărtășită), ce devine cu atât mai ardentă cu cât nu-și află obiectul 

adoraţiei. Această poezie de smalţuri și sidefuri rare ne apare şi ca o extraordinară fugă 

de culoare, de imagine, pentru a se scufunda.cu voluptate mereu crescândă în abisurile 

simţirii. Sensul rezolvării tensiunilor poetice,.el însuși creator de tensiune, ne trimite cu 

gândul la medievalul — devenit apoi romanticul —-arhetip al „filtrelor dragostei și-mor- 

ţii”? (ce şi-a aflat sublimarea muzicală în Tristan şi Isolda)... i a 

Feminitâtea ce se degajă din acest poem al iubirii nemăsurate, şi fără de speranţă, 

stabilește. o emoţionantă punte peste veacuri între scrisorile: de dragoste ale călugăriței 

portugheze Mariana Alcoforado, de la mănăstirea din Beja (Lettres portugaises ), adresate 

unui nestatornic conte de Chamilly și scrise la 1663 (autenticitatea lor fiind încă disputată), 

şi cea care oficiază pe sub bolți stinghere, precum o castelană a timpurilor noastre — 

Mariana Dumitrescu. -. a E a 

__ Comipozitorul Mihail Jora este şi aici foarte aproape de gândirea poetei, construind 

o formă strofică în care se regăsesc, într-o interesantă mixtură, cele două tipuri fundamen- 

tale de lied care-i străbat întreaga creaţie : tipul folcloric (pe care îl reperăm mai ales, 

aşa cum am mai amintit, în liedurile Primăvară, primăvară op. 11 nr. 5, Cântec din fhatier 

op. 16 nr. 4, Dans op. 29 nr. 2, Chiot op. 31 nr. 1 ) şi tipul neoromantic, de Îiliaţie regeriană 

și wolfiană (pe care îl regăsim în special în 'liedurile Dor de finereţe op. 23 nr. 7, Câ uitec 

de dragoste op. 36 nr. 2 etc.). Cele două tipuri de lied se întrepătrund la toate nivelurile 

sonore, astfel încât hibridul rezultat se prezintă ca un tot, organic constituit, fără nici o 

inconsecvență sau 'mutilație stilistică. O o Da 

__ Să vedem însă prin ce argumente sonore se, circumscrie liedul Incantaie celor 

două tipuri de lied. Vom analiza mai întâi apartenenţa la tipul folcloric, revendicată chiar 

de -primele măsuri ale liedului. Pornind de la un motiv de trei sunete (o broderie superi- 

oară) ce reprezintă nucleul întregii deveniri muzicale — atât în partitura vocală, cât şi în 
cea pianistică — şi care rostește cuvântul emblematic al întregului poem. („„nopțile””), 
linia melodică a. vocii va fi permanent „toarsă” (incepând chiar din prima măsură) cu 

ajutorul cromatismelor de filiaţie folclorică. Dacă George Enescu avea predilecție pentru 

jocul. cromatic de terță mare — terță mică (ceea ce conferea instabilitate modală prin 
jocul major — minor), Mihail Jora utilizează, în acest lied mai ales, relaţiile armonice 

II—I, IVI, VI—I şi VII-—I (ceea ce configurează un mod major melodic, cu. treptele 
II coborâtă și IV urcată, care este o combinaţie între modul cromatic 1 şi modul. cro- 
imatic 2). Observăm cum dintr-un singur nucleu tematic (broderie superioară) compozi- 
torul realizează, numai dintr-o singură măsură, o informaţie extrem de densă : vocea 
dezvoltă ideea broderiei superioare printr-un quasi-grupet de 4 sunete, apoi printr-altul 
de 5 sunete în măsura a doua — marcate de cromatismul întors ; acompaniamentul preia 
și dezvoltă concomitent la mâna dreaptă motivul broderiei superioare din . partitura 
vocală într-un nou quasi-grupet, în care domină jocul cromatic fa diez-fa becar. La 

. mâna stângă, acompaniamentul întărește sugestia folclorică prin relaţiile plagale ce se 
stabilesc între acorduri: de ex. I-IV-—I1—1V-—V? (propunând totodată o inflexiune 

frigică, prin aducerea lui re bemol). . | SI ă ” 

Trebuie clarificat de la început faptul că la Mihai! Jora (ca de altfel la oricare crea- 

tor autentic), inspiraţia folclorică, precum și cea neoromantică, nu au reprezentat un scop 
în sine. Ele au rezultat, în mod firesc, din înțelegerea celor mai subtile nuanţe ale versu- 
rilor. Pătrunzându-te de contururile și de coloritul imaginilor poetice, de veche icoană româ- 

nească, înfiorată de o încântătoare tușă de candoare, prin care „,ingerii” apar ca nişte 

„„pescari'somnoroși” ce prind în ;„năvoadele de-argint sufletele de copii”, nu se poate să 

nu te duci cu gândul, mai mult sau mai puţin conştient, la folclor.  -. ... - 

Ceea ce este modern (și poate de sugestie uşor. impresionistă) este marca de impon- 

- derabilitate pe care o conferă acompaniamentul pianistic, în scopul de a crea atmosfera 

nocturnă, fantomatică, în care se derulează, prima oară, invocaţia.: Declamând cu inima 
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strânsă un recitativ melodic şerpuit, în: care. remarcăm obsesia palestriniană a compen- 

sării traseelor ternatice, interpretul acestui lied âr trebui să se preocupe mai ales de expre- 

sivitatea recitării versurilor, ce trebuie rostite în:şoaptă şi tot „cu sufletul la gură”, ca 

în liedul Chiot. Metrica în permanentă schimbare. (5/4, 4]4, 3]2), începerea. frazelor melo- 

dice prin auftaht (pauze. de optime, la începutul şi în mijlocul fiecărui. vers) au ca scop 

tocmai conturarea unei rostiri febrile. 

Nu putem analiza însă filiaţia folclorică a liedului Incantaţie, fără a clarifica spe- 

ciile vizate. Astfel, melodia relevă o ingemănare a recitativului epic; baladesc (bazat pe 

raportul dintre o silabă şi-un sunet): cu acel cromatism întors, ătât de des întâlnit în doi- 

nele vocale. Dar, în acest aliaj măiastru, ce relevă o structură rubalo nemelismatică, reali- 

zată pe un sistem ritmic divizionar, intâlnim şi un aspect trarisiigurat al folclorului instru- 

mental : un semnal ce poate fi de bucium sau 'tulriic, dar şi de taragot. În orice :caz, un 

instrument potrivit chemărilor din depărtare (versurile „nu te găsesc”). Cu o mare fineţe 

de expresie, compozitorul face să răsune, prin imitație la acompaniament, motivul-sem- 

nal al vocii. Mihail Jora a extras din acest motiv (derivat, la rându-i, din sugestia poetică 

„mu te găsesc”) şi consecința: lui — ecoul —; epuizând astfel toată încărcătura semantică. 

Sigur că s-ar mai putea aminti oscilarea melodică între mersul sinuos şi treptat, 

şi salturile ce au ca intervale preferenţiale cvarta'perfectă sau mărită ; de asemenea, omni- 

prezența procedeului variaţiei continue, atât în macro, cât şi în micro-structură, generat 

de improvizaţia folclorică. : | a 

Dacă am semnalat: atâtea aspecte ce leagă liedul Incantaţie de tipul liedului fol- 

cloric, nu puţine sunt argumentele ce-l apropie şi de tipul neoromantic. Armonia intens 

cromatizată, cu modulaţii surprinzătoare (realizate prin procedeul întârzierii), cu frecvente 

relaţii” enarinonice și chiar cu momente'de bitonalism; (totul purtând şi “amprenta gân- 

dirii modale); :ne surprinde cu totul prin cadenţa perfectă (V—1) ce insoțeşte finalul” fie- 

cărei strofe (agrementată de nionă, septimă şi cvintă” micşorată). Ceea ce conferă o aură 

neoromantică acestui lied este şi elanul, patosul rostirii, care aduce adeseori contraste 

neașteptate (prin modulaţii foarte îndepărtate, cuim ar fi cea enarmonică ce însoţeşte 

versurile „, ... ceţi sidefii.şi uscate,] Inima, gong de sânge ...'), alunecarea cromatic- 

descendentă a armoniilor din coda (ultimele patru; măsuri ale pianului), modul cum a 

fost conceput acompaniamentul (cu aluzii brahmsiene), gustul pentru întârzierile cro- 

matice (pe mari suprafeţe), dublarea partiturii vocale la acompaniament. o 

“Acestea sunt în linii mări aspectele ce ne fac-să considerăm liedul I ncantaţie drept 

un magistral hibrid stilistic, realizat, după cum am mai spus, între două „soiuri” de lied : 

cel folcloric şi cel neoromantic. .. ! . ae : 

Lumină op. 3] nr: 3 — Către purgatorini 

Cu mult mai apropiat de mesaju) acestui poem al Marianei Dumitrescu ar fi fost 

titlul Extaz său Iluminare. i e o. 

Postura poetei de călăuză, sau poate chiar de Demiurg, nu are în ca nici o fărâmă 

de orgoliu, ci doar o duioşie ce strecoară, fugar, un sărut pe fruntea celui ce a privit „Cru- 

gul sorții, umbra morţii, calea: nopţii”. După această grea încercare, la ora eminesciană 

fatidică la care „se bate miezul nopții în firnul de aramă”, degetul Demiurgului — fiindcă, 

intr-adevăr, despre el este vorba, şi despre un gest ce ne aduce aproape, strivitor, de subli- 

mul plafon al Capelei Sixtine — îi arată celui ce va să păşească pe tărâmul de dincolo, 

„minunea toată”. e i. | 
- . , . a 9 ” ă ş 

|  Fântânile cerului” ce „curg peste câmpuri”, „amiorele de aramă în care ard 

ua ” * "e pe x a... 

„nuferi cu foi de tămâie”, dealurile peste care „văzduhul scutură maci și flori de lămâie , 
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sau cântul vântului „cu pletele aprinse” din „trâmbițe; de aur':, ne vorbesc despre un 

Paradis sinestezic ce-l.așteaptă pe drumețul în moarte. Și fiindcă. Mariana Dumitrescu 

s-a născut pe plaiul Mioriţei, drumeţul nu poate:fi decât mirele, pornit in straie albe; pe 

căile luminii. Din nou, poeta: face un gest. de mâre preoteasă: Din nou, Mihail Joia înţe- 

lege perfect, ca un mare ;,degustător” de poezie, cave:este:coarda afectivă pe: care vibrează 

mesajul. piei E a 

„>. Mai întâi, blândeţea-subințeleasă-de chemarea. :Deiniurgului' pentru a-l săruta pe 
frunte, ca într-un'ritual olimpian, pe OMUL sortit pieirii.— (ateriție, este vorba: despre 
sensul: generic 'al:cuvântului OM!) = este. sugerată :printr:un climat armonic: ce degajă 

nobleţe, dar 'şi o-notă 'de 'vag tonal (datorită: debutuliii: acompaniamentului pe treapta 
a II-a în răsturnarea 1 alui Ms major, urmată doar păsager de treapta I, pe ultimul timp, 
slab,-al măsurii de 4/4; şi o'treaptă a.V:a'care nu.imai este dominantă pentru Ali major; 
fiindcă se va modula). Pe acest acompaniament ce:sugerează, cu un mininium de mijloace, 
irealul. (desigur; un apanaj al.măiestriei), se:aude: în partitura. vocală chemarea: Demiur- 
gului, ce ne amintește de:exclamaţia cu câre debutează liedul: Chiot (de filiație balades- 
că), dar. care aici nu .are -acelaşi caracter intempestiv, ci:e învăluită -de o' aură majes- 

tuoasă., ce 
- „5 Ca şi în liedurile anterioare (0p::31 nr.1 'şi ur. 2 ), acompaniainentul este creator 
de'atmosferă, iar partitura vocală susține.un rol epic din care nu lipsesc (după cum sem- 
nalam anterior) trimiterile spre genul baladesc.. Se a 

-.. *: O:ciudăţenie a âcestui lied (în consens cu mesajul poeziei) este cultivarea :frumu- 
seții armonice, a consonanțţei puse în valoare pe mult mai ample spaţii sonore in comparație 
cu alte: lucrări, ceeace: nu exclude folosirea disonanţei:atunci când sensul poetic o cerc. 
Iată, de pildă, în primele măsuri'ale liedului întâlnim.pe timpii] și II, pur și simplu, acor- 
duri minore și majore, ceea ce nu se' va mai repeta în liedurile ulterioare. Dar. pentru că 
prea multă lumină și. dulceaţă fac să dispară :gustul vieţii :(care în viziunea joriană este 
proaspăt, frust și uneori chiar crud), finalul primei strofe: va fi o' cadențare spre tragic, 
ca o coborâre prin trei bolgii danteşti în Infern (coborâre realizată prin tripla secvenţare 
-a unui acord major cu septimă mică, la interval de terță: mică, ce'trece de la voce la pian). 

- _î » Chiar dacă şi âici 'vom' remarcă preferința pentru intervalele de cvartă periectă 
şi-mărită, atinse fie prin salt (1 şi I), fie'prin meis treptat; motitul central'al liedului (care 
este cel al „chemării”). va. fi potenţat, ca un arc iitiris, de o septimă mică. Nu vom mai 
întâlni: cromatismul :întors '(ca "procedeu folcloric); “in: schimbYorh remarca preferința 
pentru frăze ce incep cu auftakt (ca, spre exemplu, în liedurile 0f..37 ur: 1 şi ur. 2 ), tocmai 
pentru a se crea sentimentul povestirii, al iambicului : „A-'fost odată câ-n poveşti”: i !- 

Secţiunea b (Meno mosso ), ce începe de la măsura 15, pare a dori să sfideze regula 
auflakt-ului. Este firesc, pentru că şi versurile spun altceva : vorbesc despre o „,curgere” 
mirifică a „fântânilor cerului peste câmpuri”, ce va fi redată la acompaniament prin figu- 
rația în triolete a acordurilor de n6ră. Vâcea:iși derulează în paralel recitativul melodic, 
în care sunt alăturate ritmuri bisilabice şi trisilabice, nedecurgând din altceva decât din 
declamarea expresivă, ținând cont de accentele tonice, ale rostirii românești. Ă 

-* Spre deosebire de liedurile op. 37 nr. 1 şi ir. 2, Lumină are caracterul unei. mici 
drame muzicale, în care secți-1nea.a (măs.. 1 — 14) realizează, o primă expunere poctico- 
muzicală, (măs. 1—6, apoi o secţiunea var — măs. 7-14 — unde se reia și se amplifi- 
că expunerea anterioară, conducând-o' spre un; prim limax — în măs. 9), 'secțiunea b 
(măs.. 15—27); ce implică şi 'o coda în mișcare Lento, de 4 măsuri, conturează un tabloi 

distinct al mirajului promis de Demiurg, iar o ultimă Secţiune'a (mnăs. 28—35) concluzio- 
pează, într-un fortissimo majestuos și.alb de lumină. e 

II . 

ţ 

Scrisă într-un tipar de lied tripartit, această piesă imbină minunat: reperele. (trans- 
figurate) alu liedurilor neoromantic şi .folcloric,. Înainte, de toate, insă, aparține sti- 

lului. devenit deja incontundabil,:al'lui-Mihail Jora, rate ce ui Ti „d 
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it a „Bună dimineața” op. 31 nr. 5 — Aerul proaspăt al treziei . - !. : 

„ș. Atmosferă diurnă, exprimare directă —.iată ce ne sugerează chiar prin titlu liedul 

Bună dimineața. Într-o mişcare Animalo, imaginile sonore încep să se rostogolească precum 

o minge de foc, aducând cu ele aerul prospăt al treziei.: A . | 

„Bună dimineaţa, Bună dimineața,| Iubitule. . .]. Sus genele prinse-n vrăjile som- 

ului i —:Spun versurile poetei Mariana. Dumitrescu (mereu. adeptă. a prizei directe, 

chiar dacă numai aparent nesofisticate), versuri pe care:compozitorul le susține printr-un 

Mi major armonic. cu treapta a IV-a urcată.. Procedeul repetiției are de asemenea rolul 

unui resort dinamic (repetarea măsurii 1 în măsura 2), iar scrânciobul intervalic al expan: 

sivității este cel de cvartă perfectă (compozitorul având rafinamentul de a nu deconspira, 

dintr-o dată, toate atu-urile sale, printre care şi cel al inflexiunilor lidice). '- ! Ea 

__ Recitativul — de tip. divizionar, giusto, şi dublat prin unison la pian — are un 

caracter declamativ. De aceea, interpretul acestui lied ar trebui nu atât să-l cânte, „cât 

să facă să, se-rostogolească impetuos, în auzul auditoriului, silabele atât de emfatic subli- 

niate prin accente metrice şi resorturi intervalice. Este o explozie de vitalitate aici, fiindcă 

iată, după «ce. „stelele Domnului Au apus...” în acordurile: de. clopot ale pianului, 

finalizând prima secțiune a-(măs.. 1—14), o. modulație surprinzătoare. aduce .din nou 

refrenul „Bună dimineața” din secțiunea a (măs. '15—18). Această -soluţie de retorică 

muzicală este încă o dovadă a naturii profunde a poetei Mariana Dumitrescu, cea pentru 

care cuvintele şi simbolurile sunt precum amforele pline de esențe străvechi. . 

„.... Importanţa deosebită a intervalului, de cvartă perfectă, care se pare că este sigla 

melodicii lui. Mihail Jora (după cum jocul cromatic de terță mare-terță mică poate fi 

interpretat, așa cum am mai spus, ca o emblemă enesciană), este demonstrată. și prin 

linia melodică a secțiunii următoare — d (măs. 20—40), SN 

„Ca şi înalte lieduri, întâlnim.aici acea „pseudo-polifonie”. (pe care o semnalase cu 

prilejul unui concert de. cântece din creaţia lui Mihail Joră, compozitorul Tudor. Ciortea), 

prin care orice tranziție acordică joriană. (sensul armonic ghidând mereu discursul) se 

împlineşte prin rafinate volute orizontale. Uneori, această „„pseudo-polifonie”. (care în. 

secţiunea b are-un relief cromatic foarte frământat) admite şi procedeul .inversării. (vezi 

măs. 30,:de exemplu)... . o. e 

„Cu delicateţe, secțiunea. c deschide parcă „porţile” sufletului (intervalul de cvartă 

ascendentă fiind aici extins la cvintă ascendentă), pentru a lăsa să „năvălească mirosurile 

ierbilor tinere. .-”. Trebuie să recunoaştem că armoniile şi melodia (ce devine din ce în 

ce mai expansivă prin folosirea unor intervale ca sexta mare, septima mică) au cruditatea 

primului verde, iar unele asprimi sunt precum ochiul negru, încă neîncolţit, al pămân- 

tului în primăvară. Repetiţia: refrenului din a; la.măsura 59, conduce spre un prim cli- 

max melodic, arătând că aici „meşterul”, şi numai aici, nu se sfieşte să .tot repete (mai 

ales că instinctul 'muzical al poetei i-o dictase). Este o adevărată irenezie armonică în 

acest moment al discursului, paralelismul acordic trasând ample arabescuri, modulaţiile 

cromatice şi enarmonice fiind ca un perpetarauni mobile. Lucrurile nu se.vor linişti până spre 

final, când compozitorul. va aduce o nouă culminaţie, printr-o, cadență vocală de mici 

dimensiuni, ce cântă „uriaşa, năvalnica viață”. DRE 

Refrenul încheie în talazuri de lumină”, în 'fortissimo şi Jasloso, Cu 0 terță mai 

sus faţă de ipostazele anterioare. Un La major, cald şi himinos, învăluie apoteotic ulti- 

mele măsuri : „Bund dimineaţa,| Bună dimineaţa. - Aa ! e | 

"2. Câătul de Tieduri op. 38 (1956) — între Paradis și Intern 

“Cele şase'lieduri op. 38 reprezintă o adâncire a premiselor stilistice din ciclul 0. 

31, ce se reflectă atât în cadrul fiecărei piese componente, cât şi în relaţia, subtil relevată 

sub aspect drămatic, dintre piese. Prin urmare, asemenea ciclului of. 37, ce debutează 
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prin gestul exuberant al liedului Chiot, şi opusul 38 este inaugurat prin Expresia de beati- 

tudine solară a liedului Rugâmt inte. Recitațivul vocal — cu respiraţii precipitate ce dobân- 

desc treptat amplitudine — — ne “trimite cu gândul” la, măreţia poetică. â 
invocaţiilor antice 

către zei. 
iei i 

Piesa a doua a ciclului - — Cind 3 di =  propiine, (asemenea! lieduluii 7 sicantăţie din 

ciclul op. 37 ) nu numai un "contrast de atrizătetă, prin imaginile lui nocturne, dar şi o soluţie 

stilistică! 'susceptibilă' de ati eclectică, azcă nu 'ar îi purtat, în special prin 'recitativul vocal 

intens fracturat, marca. originalității “Tai Mihail Jora. Aşadar, o “continuare pe. făgaşul 

liedului. de tip neoromantic, dar şi! 'aliaje ştranii: între! procedee : arnionice impresioniste 

(paralelisme £ armonice), şi expresioniste (ciocniri inteivaăl
ice violente pe verticală). 

Încă un pas spre r 'nestemata acestui ciclu — liedul! Pasărea naltă nr. 5'._'este şi Cân- 

tocul din atiroră (0p. 38. ur. 3 ). Cu. un aer Uşor desuet, 'de romanță veche, Cântecul din aitroră 

își etalează. dela inceput, cu o rafinată voluptate, toate atu-urile, astfel. încât. procesul să său 

variaţional ne apare precum pirueta . unei siluete fermecătoare. | 

“Prin liedul Ospăţul op. 38 nr.4; 'drumul spre d deschider
ile. cosmice ale liedului Păsăreă 

naltă trece prin Infern. Poeta ] Mariana Dumitrescu își, imaginează propria t trecere în neființă 

ca pe un ospăț straniu, 'de la: care făptura i iubită se sustrage prin neînțelegere "(ceea ce,cre- 

ează un 'sentiment sfâşietor 'de, înstrăinare, ce ne evocă: relația: tragică, dintre personaj jele 

scrierii lui Mircea. 'Eliade, Domitişo
ara Christina ). Urmele de scrum “ale! iubirii trădate

 prin 

atât de umana frică de moarte sunt presărate de compozitor prin pro
cedee deja. cunoscute, 

de-a lungul. unui amplu 1 travaliu variaţional. “. 

”- Îndrăgind starea de rotire şi spirala ca sens, al devenirii spirituale, A Mihail Jora« conduce 

concentrarea expresivă din' primu
l . lied al ciclului —""Rugământe — spre esență, în liedul 

Pasărea haltă. În această capodoperă a. “creației. sale, compozitorul ne oferă incă o: dată 

dovada geniului său, prin crearea unei dramaturgii. proprii ce 0, contrapunctează pe aceea a 

poemului . Marianei” Dumitrescii. Toată. bogăția, metaforică, este: redusă de compozitor. la 

câteva gesturi, esenţiale, cum ar fi cel final, al revelaţiei cosmice, în interioritate.! 

Ciclul 0p. '38 se încheie, cu liedul Psalmul vânatului, în care simplitatea attonică 

(manifestată, prin 'peda ale” mențin
ute îndelung prin. acorduri tonale clare) este compensată 

printr-o impresionantă voinţă de expresie prin "melodie. În consecinţă;. recitativul ! melodic 

este adevăratul izvor al imagisticii., poemului,. ce se derulează, într-un ritm capricios, 'suge- 

rând! hoinăreala vântului, Este o rugă,. când aspră, "când: duioasă,, a unui suflet liric ce s-a 

dorit harfă colică a marilor răscruci.. ARE pe . ze „e a 

ji n Di a e 
ot ai 

7 „ Rugăniinte op. 38 Ă 7 2 Vocăja. pălării, i 

„a ii 2 
a 

Primul cântec âl ciclului o op. 38 eşte expresia. Loncentiată” 
a unei stări de spitit solare, 

ce il apropie € de liedurile Chiot, "Lumină şi Bună dimineață, din ciclul, op. 31.. - 

. Intitulat: cu. simplitate. Rugăminte,: poemul , Marianei” Dumitrescu, îşi "dezvăluie. la 

tinipul potrivit sclipirile, surprinzând auditoriul nu prin. „paradoxale traşee r mentale (cum s se 

va întâmpla mai târziu în poezia. . lui Nichita Stănescu), ci prin. harul de a umaniza,. de a 

încălzi şi. catifela piedestalul. oricărei viziuni: 'abstracte..... -.: 
Pt 

-:40, timp] Prietene : timp, ] Dăruieşte- Mă cit 0, primăvară + nouă: RR Niizi cu-atâta 

rouă, ] Nici cu-alâți bujori,| Nici cu. -atâtea șopârle verzi | Aciuile-u, tufe. de merişori,: | Câle 

cuprind primăverile tale ...” —spun cu atâta omenească simplitate versurile Marianei 

Dumitrescu, în pedalele acordice ale pianului. Suntem ca într-un templu antic, unde printre 

coloane, o vestală: invocă încă 6, „primăvară nouă] Gurată, |:Strălucitoare; | Dvilă numa 

din soare..." 

: Sunt 'multe:tensiuni armonice in această înv ocație,:c ce & debutează: cu un acord arpe- 

giat disonarit, complex, intr-un tempo î aşezat :( Andaule
 ), în: forte şi pe-un: toni'ferm, ÎNSiS- 

tent.. Ciocniri de secundă, integrate într-o: structură de. str cllo,: vor puteai intâlnite în cea 
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de-a doua secţiune: — b:= a liedului, în care riscăm a semnăla o'relaţie eterofonică între 

partitura vocii şi cea a pianului, la mâna dreaptă (vezi măsura:16). . ti 

iii Compozitorul Tudor Ciortea: observa cu acuitate elementele de forță ale liedului 

Riigăminte : O încercare a. unui „nou stil, cu aspre rezonanţe, dar simplificat pe linia unui 

diatonisnă în care rhelodia se desfășoară liberă, pe planuri armonice, largi, diștanțăte, fără 

acea tehnică! migăloasă de inflexiuni tonale:cu care colora mai înainte fiecare cuvânt, 

aproape fiscare'silabă”. Într-adevăr, nu sensul poetic al fiecărui cuvânt este subliniat în 

acest lied, ci acela al mişcării ce decurge din meta-mesajul poetic : înălțarea. În coda acestui 

lied bipartit (a — măs: 1—19, b.— măs, 13—23, coda '— măs. 24— 27), acest sens'este invo- 

cât cu claritate prin secvențarea (de iei ori şi la interval de secundă mare) umii motiv 

asemănător, cu inflexiunile de la inceput (în piano insă, de'această dată, ca o sublimare). 

NI În treacăt fie spus, în Rugăminle întâlnim aceeaşi economie tematică! pe care o 

semnalasem cuprilejul analizării liedurilor: din ciclul op. 37, aceeaşi extraordinară ărtă 

dezvoltării variaţionale: (din “aproape în ăproape, vizând 'micile unităţi. tematice, cât şi 

macro-structiura). Astiel, în secțiunea a întâlnini trei motive, fiecare dintre ăcestea fiind 

supus unei scurte dezvoltări variaţionale. Ipostaza variățională â motivelor din 4 va sta lă 

baza, secvențării din coda, câ o dovadă în plus că nimic nu este întâmplător la Mihail Jora. 

De Se e SII aci e 
MI: 

1: Pasărea haltă 0p. 38 nr.5 — 0 nestemată a creaţiei lirice joriene. .. 

ie 
NO SI Re IER i 

NORII II Ai 
pi 

! 

"ii" Liedul Pasărea. haltă op. 38 nr. 5 nu este numai nestemata ciclului op..38, dar şi una 

dintre cele mai preţioase creaţii vocale alelui Mihail Jora. aa 

"% Aeditând! asupra sensurilor acestei lucrări, nu se poate să nu te pătiunzi de acel 

„Sim cosmic” pe care compozitorul l-a intuit uneori atât de teluric (ca în: brâncuşiana 

Coloană infinită), alteori atât de subtil tensioniat (ca în Miasto i 

A 'Mărturisim profurizimea impactului nostri cu poemul 'Marianei Dumitrescu, poem 

in'care se ealizează dubla potenţare a simbolului : este-ca și când, învățând zborul spre 

tării, am decodifica interioritatea " oastră abisală. Ceca ce reuşeşte poeta este, poate, chiar 

mai mult decât povestea unul zbor fulgerător, a unui zbor cu viteza luminii (sau poate cu 

iuțeala gândului). Ea ştie 'să instaureze acea extraordinară tensiune dintre fanic („arătat””) 

şi criplic („ascuns”) — pentru a folosi cele două expresii blagiene, din Trilogia cunoașterii, 

ce definesc aspectul antinomic al simbolului. Ştie, dar şi intuiește în același timp, existența 

a două tipuri de metafore (tot în viziunea lui Lucian Blaga) : tipul plasticizant — ce ţine de 

însăşi deficienţa limbajului uman, şi cel revelator — ce denotă o excepțională înzestrare a 

spiritului. Ultimul. vers, al poemului — „Dacă. pasărea. naltă, | Era gândul, | Sufletul 

tău?.... — aparţine, cu siguranţă, celui de aldoilea tip. e 

„7 Ceirol îi mai,revenea deci compozitorului, decis a aborda 'un text poetic atât de 

complex şi subtil, in care: vibrează. prin formă și. culoare o „măiastră”” dedublată? ..:0 

„„măiastră”, căreia aproape ii simţi.respiraţia :,,Pe-prundul râului | Cu, ape muiale-n aur 

verde, | S-a aşezat din..zbor, |-Lângă tălpile mele,]O pasăre.naltă,] Cui pene de trandafir şi 

scrum : ++]. Dece s-a oprit din drum |. Pasărea naltă,] Lângă mine 2: 

» -* După ce în prealabil şi-a creat o strategie de ansamblu (pentru că inceputul. nu este 

altceva decât o premoniţie a metaforei finale a poemului), compozitorul a notat în partitura 

pianului, în prima măsură a liedului, un sunet solitar, :un la diez în nezzoforle, ce se va stinge 

repede, pentru a lăsa loc unui recitati melodic şerpuitor, prin care su gerează reflexele ... 

„apelor -muiale în aur. Dede e 
a a a 

- Observări că tensiunea intervalică a linici melodice este conexată la ideea de ampli- 

tudine a mișcării înciirate in textul poetic. Fa diezul.de la început, solar, cald, este foarte 

potrivit pentru a instaura luminiscenţa aurie a imaginilor poetice : „aur verde”, „peşti iuți 

ca lumina? „ochiul galben; rotund”. Ideca de mișcare continuă este redată prin modulaţia 

cromatică intensă (prima secțiune — a — măs. 1— 11, corespondentă primei strofe poetice). 

s. 
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Schimbarea măsurilor (3/4, 2]4, 414) este incă o modalitate (dintre cele. mai eficace) de 

urmărire a ritmului mișcării. a al
 

a Cât de subtil este transferul de sens de la o imagine la alta, în. primul vers al celei de 

a doua strofe (corespondente începutului secţiunii b — măs. 12. - 18), şi cât de simplu este 

comentariul muzical 
! Pornind de la un acord de Do şi incheind secțiunea b într-un fa. diez 

(marcat la pian de un acord-pedală, ce ar vrea:să ilustreze; nemișcarea ciudatei. păsări, 

căreia „Nu-i era foame,|. Nu-i era sete. ..”), compozitorul creează o atmosferă stranie, 

apăsătoare, care de fapt nu este: decât o rafinată diversiune a.metaforei finale a. poeziei. 

„..... „Mihail Jora s-a rezumat la câteva gesturi esenţiale, ce vor începe abia acum să se 

concretizeze. Un gest este cel al rotirii, la care ne trimite ideea poztică a versurilor „Pasăre 

rotată, | Pasăre naltă, | Cu ochiul galben, | Rotund .. » Într-un-Sî 7707 (menţinut pe.0 

surprinzător de amplă perioadă, pentru stilul armonic al lui Mihail Jora), undele sonore (ne 

referim la figuraţia armonică a acompaniamentului pianistic) se desfac şi se adună mereu, 

sugerând rotirea, în timp ce vocea. intonează. cu suavitate același recitativ şerpuit.. Este 

foarte originală ideea muzicală a suprapunerii „a trei trasee unduitoare,. de amplitudine 

variabilă, care impreună conduc atât la ideea de rotire, cât şi la aceea de rotunjime (în textul 

poetic existând.o subtilă trimitere spre imaginea arhetipală a Oului, stilizat în diversele 

sale sculpturi de Brâncuși). 
| 

După un scurt pasaj pianistic bitonal (Fa diez, Do — măs. 26-— 30), readucerea sec- 

ţiunii a — măs. 30— 39 — corespunde unui remember muzical. Acelaşi Fa diez, ca la începutul 

liedului, o linie vocală ce reproduce identic (până spre sfârşitul secțiunii a) pe cea din prima 

apariţie ; dar la capătul unei foarte interesante desfaceri bitonale („Ci săltând din aripă,| 

Se pierdu-n cerul ajund ca un hău ...'') apare acea atât de caldă, de. emoţionantă bătaie 

de aripă, sugerată de sunetul pi, repetat la pian întâi în forte, apoi din ce în ce mai.încet şi 

mai rar, ca un-tribut plătit depărtării (măs. 3830) e
i 

“ Urmează o coda de numai trei măsuri, încheierea liedului (bazată pe ideea tematică 

din secţiunea a, şi care se termină cu un enigmatic acord de 7e diez), coda care. aduce, din 

punct de -vedere poetic, metafora .revelatorie a întregului demers. Muzica şi-a spus însă 

ultimul ei mare cuvânt, în acea zbatere de aripă atât de simplu, transfigurat realizată. . . 

Mihail Jora a înţeles ceea ce numai spiritele atinse de starea de grație reuşesc.: un 

text poetic de asemenea densitate şi rafinament stilistic nu trebuie dublat în intenţiile sale, 

ci contrapunctat, continuat în zborul său creator. De 

/ | Psalmul vântului op. 38 ur. 6 — Sau irincmful vecitativului” i = - 

i Bără îndoială că acest ultim lied al cictului op. 38 (datat 11 noienibrie 1956) mar- 

chează un moment de triumf al'recitativului melodic jorian. Ca întotdeauna, compozitorul 

este deosebit de receptiv la pulsul poemului, la ritmul derulării imaginilor — care aici este 

alert, capricios, asemenea vântului invocat : „Tuvântule,| Fuior de 'tămâie,l Sabie ce 

yetezi ramurile orelor, | Clopot de Lumină | Clopotind în văzduh, | Pogoară-te în casa imea,l 

În sufletul meu, | Vântule, | Vântule ... |] Răstoarnă-mi şi mie, | Cu “plugail de Joc, | Frun- 

zişul mort al sângelui, | Al anilor, | Așa cum răstorni frunzişul | Trâmbițarilor | -Şi-al cas- 

lanilor ..- | | Vântule, | Vântule, | Vântură-mi gândurile, | Ca să se-aleagă de-o" parte | 

Gândurile rele, | Neghină de nesomn şi otravă. . .[ Și gândurile bune] Grâie de stele, | Seminie 

de cântec | Şi slavă ..- . || Și dacă ni-i vântura gândurile, | Ajulă-mă să.le seamăni. || Și- 

azuârle-mi din cămările de sus | Licoare de aur si nori; | Ca să-ncolțească pe câmpuri | De 

timp și iubire, | Acel cântec sălbatec şi adevărat,| Al gândului meu luminat .: L|:Hai, vân- 

tule, | Fuior, | Sabie, | Clopot, | Druimej fără față | Și fără urme-n pământ, |. Pogoară-te-n casa 

mea, | În sujletul-meu, | Vântule, | Vântule, | Vânt...” — cere poeta vântului, cel cu puteri 

purificatoare şi fertilizatoare. A
IE 

| Pentru ca această rugă să fie auzită, compozitorul a simţit nevoia realizării unui 

discurs cât mai simplu, în care să poată căpăta maxima percutanţă tăvălugul metaforelor: 
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Prin urmare, în pedale armonice indelung menținute, recitativul vocal (gândit de compozi- 

tor cu o fineţe şi o fidelitate de orievrier) va urma traseul mental al poemului: - O 

pu: „Să analizăm prima secţiune :—:.a (măs,: 1—11); unde fiecare metaforă :dobândeşte 

un-piofil ritmico:melodic propriu, în consonanţă cu sensul imaginilor poetice. După primul 

motiv (pe versurile „Tu,:vântule'”), vom întâlni,-pe rând, un al doilea, unduitor, tors parcă 

(„„fuior de tămâie”), un altul ferm;:tăios, marcat de intervalele de secundă mare ascendentă 

şi cvartă perfectă descendentă („sabie ce.ratezi”), un al, patrulea, („ramurile orelor”) şi un 

al cincilea- motiv, ce potenţează cu majestate (;,clopot de lumină”). Această extraordinară 

voinţă de expresie în plan melodic (deci al recitativului vocal) se împlineşte încă de la în- 

ceputul liedului prin acorduri-pedală,. complexe, disonante. Politonalismul: este. din:nou 

prezent (vezi, de exemplu, măsura 7 : do la voce, Do la mâna dreaptă a acompaniamentului 

pianistic, Fa diez la mâna; stângă). Ultimele două măsuri ale secțiunii-a aduc un foarte 

succint refren („Vântule, | Vântule...”), în care recitativul vocal urmează traseul unui 

acord micşorat, al cărui sens depresiv își va pune amprenta asupra întregii partituri. 

Într-o manieră asemănătoare secţiiinii a (corespondentă piimei strofe), se va desfă- 

şura, și secțiunea b (măs. 12—20), în care rubato-ul recitativic (indicaţia compozitorului, la 

inceputul liedului, este A udantino teneramente e rubalo ) va îi impregnat de greutatea căderi- 

lor de cvarte perfecte, într-un adevărat tăvălug primenitor. Armoniile vor căpăta mai mult 

dinamism prin procesul modulatoriu al ultimelor măsuri din secțiune. a 

“O anumită îmbogăţire, sub aspect melodic: mai 'ales;. apare odată cu secțiunea c 

(măs. 21 — 33), care debutează cu o formă amplificată a'refrenului întâlnit la sfârșitul sec- 

ţiunii a („„Vântule, | V ântule'”). Acest reiren, cu desfășurarea sa melodică și armonică, pe o 

structură sonoră depresivă; aşa cum am mai arătat (acord de septimă micșorată descen- 

dentă, schițat de desfășurarea recitativului, şi acord micșorat de nonă, în plan -armonic), 

își va pune amprenta pe întreaga secțiune: Apare o anumită notă. gravă, fatidică ; sonori- 

tăţile sunt aspre, sugerând prezenţa îefastă a „neghinci de nesomn şi otravă”. O' primă 

inflorire culminativă a'recitativului (măs- 23 — 92, „Și gândurile: bune 3) dobândește 

reflexe impresioniste. . -.: a IA Ira i i Rae 

: Suav, şi numai puţin rubato, se desfăşoară fuiotul recitativic al celei de a patra sec- 

țiuni — d (măs. 34—44). Debutul ei sc realizează printr-o modulație bruscă, dar, exceptând 

o mai mare frământare armonică, modulatoric, germenii. tematicii încifrate în recitativul 

melodic sunt cam aceiași. Prin urmare, remarcăm omnipotența cvartei (atât in formă per- 

fectă, adusă prin salt, cât și în formă micşorată, prin mers treptat), dar şi a cvintei, ce 

constituie împreună suportul melodic al culminaţiei: expresive a liedului (. -- „Ca să-ncol- 

țească pe câmpuri”. ..).: Do E ae Si - m 

Liedul Psalmul vântului se incheie prin readucerea secţiunii a (mă5. 45 — 56), în datele 

sale esenţiale (după cum se vede, de natură melodică). Reperele armonice sunt altele Şi 

sugerează mângâieri de harfe eoliene (prin arpeggiato-uri succesive), care însă nu sting tonul 

de invocaţie'al psalmului. - aa Cc N II N A 

. 
-r 

1 

ja 

' „i , 

UI 

3. Ciclul de lieduri op. 40 (1959) — Disereţie și rafinament - 

4 

Cele cinci lieduri ale ciclului of. 40 sunt mai rar menționate de către exegeţi printre 

creaţiile:reprezentative ale lui Mihail Jora (poate doar iedul C uvintele să facă excepţie). 

Poate, datorită expresiei muzical-poetice discrete, de un'rafinament auster. Ceea ce parti- 

cularizează acest ciclu de „cfemeride” sonore este o cflorescență a unui tainic şi, din păcate, 

nesesizat încă lirism. În acest buchet de flori rare, în care se conturează delicate petale de 

„negre orhidee”, „muferi şi ienuperi”, dar şi „evantalii de fildeş”, „mol şiraguri de agate 

1 

şi „păuni de rouă, distingem subtilitatea, filigranul desenului unor lieduri ca Urmele 
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op: 40. nr.1, Amurg: op. 40 ur. 2, Cântec de zori.0f. 40 r.:3, Cuvintăle op. 40 ur. 4 şi 

Acisarelă op. 40 nr.5. e iii i 
E E Ea a i 

„îi. În sonorităţile sale de vechi şi suav colind românesc, Cântec de zori stabileşte punți 

stilistice inspirate din folclorul nostru: către ledurile Cântec din: fliiier : op: 16 nr.4, Dans 

op. 29 nr. 2, Chiot op. 31'iur.-1, Incantaţie op-'31 nr: 2; Lumină op-31 pr 

i i Să încercăm să relicfăm şi noi, prin comentariu, câlitatea specială a lirismului acestor 

lieduri, ce i-a inspirat: compozitorului Marcel Mihalovici următoarea remarcă : 4. Moi 

aussi j'ai eu beaucoup de'jâie 'musicale ă'-lire vos mâlodies sur les textes '(superbes) 'de 

Mariana. Il'y a lă des accents d'un lyrisme admirable, Iyrisme'qui s'appuie si ențitrement 

surle texte ct.en devient l/emanâtion “sonore si 6vidente, que j'ai impression 'que vous 

avez 'atteint'lă la forrhe id6ale du lied. La trama harmonique: en est belle ct riche, et 

d'une liberte qui enveloppe sa profonde rigueur d'une singulitre lumidre 
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3 Primul lied! al ciclului: op.. 40 pare. a contura, în cenușă, un superb şi hieratic 

desen japonez; ce încearcă să redea imagini succesive de efemeritate. Suntem: foarte de- 

parte de zodia albatrosului lui Verlaine, cu aripi de plumb. i: Pe. acest “tărâm al „viselor 

filigranate”, „tălpile oamenilor nimicesc, nepăsătoare””, „poemele ascuţite”. înscrise pe 

nisip de: picioarele; pescărușilor,: după:cum „tălpile: vremii | Se-nscriu de-a „piururi | Peste 

urmele noastre: sii i SI A 

i „Poemul: Marianei. Dumitrescu are o: capacitate extraordinară. de concentrare : ex- 

presivă, -eludând încărcătura. metaforică, : șlefuind: cu: o fineţe. de bijutier. rotunjimea 

simbolului! scăldat, parcă,. de: apele unor -tărmuri fierbinţi, extrem-orientale. Această 

din-urmă imagine este şi. cea care l:a inspirat pe Mihail Jora, astfel: încât liedul său (în 

special partitura pianului) îşi balansează uşor armoniile pe o imaginară linie:de acostare. 

Stranietate, austeritate, subtile nuanțe de lut. ars se degajă din creuzetul :în care se 

distilează structura armonică a acestui lied (de primă-importanță in-conturarea expresiei) 

„i. Vom observa cum, ÎNCĂ din. prima secțiune (măs.. 1 — 15), ce debutează într-un 

tenăpo' liniștit: (Comodo ), mesajul imaginii muzicale este cel de imponderabilitate, con- 

ferit de:pendularea armonică (la pian) îndelungă; bitonală. Peste fundalul. ce: 'este însăşi 

respirația imaginii, şi în care! citim conflictele abia inăbuşite ale acordurilor mărite, labi- 

litatea “deosebită a. pulsului: dinamic, recitativul 'melodic' se desfăşoară 'intr-o zonă ex- 

presivă ce gravitează, la rându-i, între neutralitate și depresiv (conferită 'de rezolvarea'în 

general ; descendentă a frazelor). i. iii: ii
 

1. + +! Parcurgând' următoarele două secţiuni ale acestui lied (avar;--măs::16+22; avar - 

măs: 23:27) şi urmărind relaţia dintre muzică și poezie, ajungem la concluzia “parădoxală 

că muzica a spus totul încă din prima frază muzicală. Am âsistat -deci:la: experiența 

unui haikâ muzical, în care poezia mai are încă nevoie de timp (nu prea mult) pentru 

articularea organică a imaginilor succesive de efemeritate, într-un unic simbol. Am putea 

spune că, respirând în aceleaşi zări extrem-orientale, compozitorul s-a lăsat sedus de 

forma haiku-ului, ascunsă. În inima acestui :pvem: ce, se desfăşoară :cu: eleganță și pru- 

denţă extremă, ca penelul unui pictor chinez pe o stampă. Astfel se explică dorinţa COm- 

pozitorului de a recurge la o formă variaţională, avar, păstrând atât ideea pendulării ar- 

monice; integrate acum în alt-complex: politonal, cât și scheletul intonăţional îl f. a, iar 

avar; readucând complexul armonic bitonal iniţial, precum şi o nouă formă a-Î; ace păs- 

trează, ca “şi avar; datele esenţiale ale modelului, dar rezolvând totul: în 'apele. abisale 

ale -unui' Sol Beol. 
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o 12 Fragment dinir-o scrisoare, adrusată de Marcel Mihaloviri lui Mihail Jora 1 Paris, 20 mar 

4501963 (FMŢ 274, la UCMR) larcel Mihalovici lui Mihail Jora —— ie e, 
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Şi „ Mihail Jora.a reuşit să 'recreeze nu numai respirația acestui poem, dar:şi: dinamica 

cromatică a imaginilor poetice, ce e pornesc dintr- -un amurg sufletesc spre € o: înnoptare pro- 

gresivă. pe dt . pi : : A i pi 

E Cântec de 2 zori io) 40 nr. 3- = - Fldare de câmp. | a ÎN 

Situat în centrul ciclului op. '40, Cântec de zori pare o. floare de: "câmp, un “moment 

de luminozitate, de claritate! într-un periplu. ce. oscilează între culorile crepusculare și 

nocturne (ledurile Urmele, Amur, şi Acuarelă ) şi tonurile mai crude, invocând, cumya, 

expresionismul. ( Cuvintele ); Ş > 

„Atât textul poetic ; — în înoă declatat aspirat din. folclorul. românesc - —, cât şi 

muzica „meşterului ”. Jora, ce. proiectează versurile, într- -o formă: variaţională, se îmbină 

într-un tot armonios, de proporții miniaturale, în care "principiul, simplităţii este aplicat 

cu mult rafinament. în primul rând, observăm această simplitate pe plan melodic, şi im- 

plicit.. vocal (deoarece + vocea este principala, purtătoare a melodiei, chiar.dacă distingem.0 

anumită . 'melodicitate. Şi, fluenţă. în mersul interior: al vocilor din partitura, pianului). 

Simplitatea, mai, apare şi În profilul s succint al îrazelor, În structura motivică a lor, inar- 

cată de un joc 'subtil de repetitivitate şi variație prin. secvenţare | liberă. i 

Să mai, observăm, în cadrul primei. şi succintei secţiuni a,. de expunere "tematică 

(măs, 1— 7, profilul melodios, fluent, de; „cântec” al î,, şi $ cel frământat, recitativic 

al î;: de asemenea, modul cum armonia, (susținută, de pian), de. factură, modală;, “compen- 

sează, prin, întârzierile, continue, fermitatea, tăieturilor, din registrul "vocal.. NE 

După cum fiecare strofă poetică propune oaltăi imagine a „zorilor de ziuă” luminoși 

(„alintați cu;păuni. de rouă”! în secţiunea a, chemaţi în. „dulce leagăn de aramă”, În avari 

„fragă nestemată, ] Amforă. de flăcări, | Floare! fermecată. . 0 ÎN AVara. și cu o, “„„corolă.- -de 

fierbinți petale” și de „pârfumate 'cântece” în avar), tot astfel” dezv oltarea., fiecărei. şec- 

ţiuni aduce noi valenţe. muzicale. Repetitivitatea, prezentă (după, cum am mâi spus) în 

acest. fermecător „răsfăț poetic ” semnat , de, Mariana Dumitrescu (de obicei, atât de 

gravă în tonul său poetic), reflectă un proces, "creator și. în' planul dinamic. Astfel, fie- 

care. din "cele dpuă fraze ale secțiunilor, „parcurge, un traseu crescenâv- -decrescendo, după 

cum cele patru secţiuni, încep, invariabil In delicata nuanţă piano, fie, pentru .: a culmina 

în î, ( a şi QVara ), fie pentru a. se reîntoarce în matca delicateţii: Și a gingășiei. | 

DI Liedul. se încheie printr-t un scurt, comentariu pianistic, în acorduri disonante şi 

ambigue, 'pigmentând parcă, „prea! dulcile” ejuziuni de până, acum (sfârşit tipic jorian p). 
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“Cuziinele op. "40 nr. 4 — Ecouri A SE 

- „Piesă -periectă” 20 aşa cum, a denumit corn pozitotul Pascal Bentoiu acest lied 

intr-un studiu, al său dedicat. lui Mihail „Jora, Cumintele, s-ar îi putut numi Şi . 'Ecouri, 

fiindcă atât rama, poetică, € cât şi. muzica. proiectează în ritmuri diferite şi. în imagini de 

mare plasticitate. “vizuală, dimensiuni ale, rezonanţe , cuvântuliii uman în sensibilitatea 

poctei. Mai întâi „Ecouri... | Ca strigăte mari, | Muzical, | În gura «unei peşteri... , 

apoi ca sonorități „tot mai mici” ce se pierd „Din stalactită / În stalactită' ” (în sec- 

țiunea b ), sau pe sub „tavanele rotunde” ale unor „hanuri uitate, afunde ...” (în sec- 

țiunea d), cuvintele au cea mai mare percutanță sentimenţală, atunci, când sunt rostite 

de cel drag (revenirea secțiunii muzicale ă ). 

Dar, să vedem ce rol îi revine muzicii în acest tablou mai amplu, cu tuşe când im- 

presioniste, când expresioniste, aplicate! unui cadru poetic încărcat de. fanțastic. ., 
1 

  

20 Bentbiu, Pascal - — Mihail „Jora, în: Studii de. mit: -icologie, vol. II, Ed. Aazicală, Bu: urc; ti, 

1966, p. 3. 
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Secţiunea a:;(măs.. 1 — 11). debutează. într-un tempo Andaile: armmonioso, cu'o intro- 

ducere-pianistică de două măsuri, într-o ambianţă de Re. bemol major, în care distingem 

un model de o măsură, ce se va repeta identic de patru ori consecutiv. Privind în inte- 

riorul acestei măsuri, observăm acorduri mărite de nonă și undecimă, ciocniri pe verticală 

cu efect disonant datorită existenţei. unor sunete în dublă ipostază (si bemol-si becar, 

mi bemol-mi becar), asperități şi-tensiuni atenuate, pe undeva; prin mișcarea ternară 

a măsurii de 6/4 şi prin broderia ce angajează o parte din vocile armoniei, ceea ce. conferă 

o: senzaţie! sonoră! de balans continuu: e îi Ea 

Pe acest fond bogat în sugestii, va apare 'recitativul- melodic al vocii, cu discreție 

(nuanța piano), 'expunându-și ideea sa portică.. De această: dată, compozitorul a încercat 

să încitreze în profilul recitativului: sensul cuvintelor (spre 6xemplu, ftagmentul poetic 

1... „ecouri,“ca strigăte mări”: +), printr-un arpegiu descendent în cadrul unei octave, 

ceea'ce sugerează: deschidere spaţială, în context | mersului treptât al frazelor anterioare. 

Li: Modulaţii bruște, "ciocniri armonice pe' verticală, acorduri micşorate,. succesiiincă 

cvartelor perfecte şi mărite în plan melodic — toate. aceste ihijloace de expresie doresc 

să' sugereze enorma 'rezonanță a; acestor „cuvinte-ecouri”, „strigăte mari”, amplificate 

de:gura unei peșteri. Discursul devine patetic (de la: forte lă fortissimno) “şi totodată stra: 

niu prin valenţele sale armonice (după un'debut în Re berol-major,. modulâţia continuă 

ne conduce într-o zonă incertă), potențând în linia recitativului vocal intervalele de se- 

cundă: mare, terță mare și: mică, cvartă şi cvintă! perfectă —ceea ce conferă .pe alocuri 

un aer! ncutru —, dar și cvarta mărită și cvinta micşorată, echivalente cu o „strângere 

de inimă” pentru ;rădvanele pierdute” “ale ',;cuvintelor călătoare”. îi 

Secţiunea muzicală b (măs. 12— 17) face să cadă cât mai afuind acordurile micșorate 

de: undecimă (într:o' distribuție ce include cvarte şi cvinte. micșorate paralele), pentru 

a culmina în fraza finală (în nuanţă forte) printr-o titadă marcată de expresivitatea cvintei 

micşorate' (din 'nou !) şi'a cvartei mărite pe orizontală, precum si de tenta depresivă a 

acordurilor” de septimă micşorată şi mărită... a 

îi Dece să nu'spuinem aici că strategia componistică a fost mai puţin esenţializa- 

toare decât în alte lieduri pe'care le-am analizat până acum (un posibil rol unificator 

revenind modulului armonic ce se repetă în secțiunea a), că meşterului” Jora i-a. plăcut 

mai! mult ideea "unei călătorii fantastice, în care caii poștalioanelor nu trebuie ţinuţi 

în frâu până la capătul drumului. Astfel, chiar dacă readucerea secțiunii a (măs. 18 -24) 

ne duce cu gândul la un 'final rotund încheiat, în coloaria ăceleiași atmosfere de Re bemol 

major a începutului, apare acum, cu o forță nebănuită, climaxul expresiv al liedului, 

în 'două: valuri consecutive ce -rostogolesc smaragdul” vorbelor celui drag. - o 

Stilul vocal este declamatoriu, elansările melodice pornind de la recitativul 7ecto- 

lono sunt tot mai ambiţioase, în timp ce acordurile de septimă, micșorate și mărite, urmă- 

resc pe un mare registru sonor! palpitantul traseu afectiv. 

Coda, ce reia pe plan vocal ideea tematică a f,, iar pe plan armonic „obiceiul 

acordurilor mărite, al modulaţiilor bruşte şi chiar al conglomeratelor bitonale, formulează, 

parcă, pe un ton şi mai.pătimaș, o ultimă consecinţă: : contopirea totală cu forță cuvintelor 

iubitului.” Ultimele acorduri, ce readuc, pe o scară spre înalt, sonoritățile Re bemol-ului 

inițial, ne arată că o aventură, chiar dacă a fost fantastică, se va împlini: intotdeauna 

prin: întoarcerea. la punctul de plecare. i ME i ae 

14, Golul de lieduri op. 43 (1960) — 0" Golgotă a spiritului - 

p „i „ „- pe | E ; ; i 

* 

2. 

Cele patru lieduri ale acestui opus prezintă deopotrivă 'o /afinată unitate ideatică 

și stilistică. Viziunea chiparosului crescut „ca un vaier prelung, în eternitate. . „> înca- 

dreăză întreaga "frescă scăldată în 'vibraţiă” unci lumini autumnale (în liedul Dedicaţie 
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op. 43-nr. 2 intâlnim “varianta poetică a „chiparoșilor ce răsar”, în timp ce în ultimul 

cântec al ciclului, intitulat Lângă fruntea mea, apare imaginea. „,chiparoșilor de baltă”). 

Dragostea, fie-că. respiră în. atmosfera de „brumă și ceaţă” (in liedul Dedicaţie), fie că 

bântuie în nocturne înfiorate de vise funeste (în licdul Lângă fruntea mea), rămâne totuşi 

neclintită pe culmile trăirii, precum chiparosul „neatins de negrele nopţii mărgăritare” 

(din liedul Chiparosul op. 3 mr. 1 e Sa E 

4 De.alttel, imagistica poetică! își extrage simbolurile din pendularea între cele 

două poluri, repere arhetipale ale ciclului : cel tonic,. solar al chiparosului (în liedurile 

Chiparosul, Dedicaţie și Lângă fruntea mea) şi cel nocturn, malefic, fecundat de vise 

sau de insomnii („vise însângerate”, „pe ţărmul meu de nesomn şi de gânduri” — 

în liedul Dedicaţie ;* „obrajii de noapte”, „iruntea mea. neagră”, „ochii mei stinși”, „ca 

s-alunec în somn”, „în: verdea vizuină a visului mare...” — în liedul Psalmul tăcerii 

0p::43 nr.'8; „visele :mele. rele”. — în liedul: Lângă fruntea mea). Fantome încercănate, 

gândurile trec în jilave turme” -pe.sub iruntca. înaltă a poetei, ca un ultim sacrilegiu 

înfăptuit asupra celei cu „inima nedormită, hăituită (.:.); azvârlită toamnei ca unui 

câine. roşu” (liedul: Lângă frunlea. mea)...» Ii i i 

n Compensând bogăția imagisticii poetice, altoită, așa cum am arătat, pe polaritatea 

arhetipală : lumină — întuneric, solar. — nochirn, compozitorul evoluează în general în 

cadrul stilistic binecunoscut. Doai în liedul Dedicaţie remarcăm un aspect inedit, o expu- 

nere înlănţuită a două serii de 12 sunete. Ceea ce nc interesează în primul rând nu este 

însă dimensiunea novatoare, ci frumuseţea expresiei, oferită din belșug de fiecare dintre 

liedurile ciclului. ii: E E 

„+: Indiferent de specificul ideatic al fiecărui poem, compozitorul înfruntă. aici, îm- 

preună: cu poeta Mariana Dumitrescu, o Golgotă & spiritului. .: .. | 

y da 

„*.. Ohiparosul 0p-.43 nr. 1 — Obsesia urcuşului 

Piesa icentrâlă- a: ciclului '0p.: 43. este chiar primul” lied — Chiparosul —, în care 

poezia: şi muzica își fixează meditaţia în jurul unui simbol al permanenţei, al -tăriei. de 

a rezista timpului şi urgiilor : majestuosul chiparos. De la început, compozitorul. propune 

o imagine sonoră eseniţializatoare (a mesajului poemului), o ascensiune pe verticală. Astfel, 

în introducerea pianistică de patru măsuri a secţiunii a, acordurile de nonă și undecimă 

urcă. treptat (printr-un mers frânt, ce ne duce cu gândul, poate, la temeritatea urcușului), 

şi stabilesc un cadru politonal, în care importantă este mișcarea, derularea alertă a armo- 

niilor. Sonoritatea pianistică este densă (datorită facturii acordice a acompaniamentului) 

şi sugerează. registrația, deschiderea spaţială. „i a 

-. Ca şi în ledurile op...40, şi aici măsurile introductive ale pianului concentrează 

tot tematismul ce va îi dezvoltat ulterior. Astfel, recitativul melodic nu face decât să 

repete. ideea ascensională a introducerii pianistice, chiar şi profilul melodic al sopranului 

de la mâna dreaptă: 
Mae o | | 

„Linia melodică a recitativului are o splendidă creştere, cu acumulări de tensiuni 

intervalice, ce culminează pe un acord ambiguu, bitonal (forte-sforzando ), ilustrând periect 

sonoritatea .„vaierului prelung”, din: textul poetic. După coborârea din climax, printr-o 

inversare liberă: .a profilului iniţial (marcată de tensiunea de secundă mărită), urcușul 

se reia (sub semnul tensiunilor de cvintă micşorată, cvartă mărită şi octavă micşorată). 

Drumul spre eternitate nu se poate cuceri uşor. .-.. 

Secţiunea d (măs. 16—23) rostește cu fermitate admiraţia faţă de simbolicul chi- 

paros, imaginea majestăţii fiind sugerată prin cvinta periectă ascendentă. În general, 

viziunea este aspră, ascuţită.. e : | 

„După oa treia culminaţie, prin care se sfârşeşte secțiunea b (fortissino ), un solo 

pianistic de două măsuri face tranziţia spre.un moment. de inspiraţie oarecum debussystă 

7 

95



Îmăs::26—29 — Oct: ai puiut să rămâi | Atâta: de: nalt: în înimă: mea” -. „),. în: care 

cfuziunea :recitativului: se bazează pe procedeul cromatisniului întors. i... e ti 

+ În ultima secţiune (0), asperitatea, alchimiilor:sonore.este predominantă. Debutând 

în 'forte, tonul devine pasionat. “Tensiunea :intervalică pe: orizontală şi verticală nu:lasă 

înomente. de respiraţie, iar. intervalele micşorate și mărite conferă dramatism năzuinței 

omenești de a cuprinde orizontul eternității. a 
d ui 33) 

i». “Singura soluție pentru om nu este-ţinta, ci: drumul către absoliut/—pare:a sugera 

ultirhul. trascu acordic, suitor, din' finalul Tieduluii 2 rii te it ai i 

pa Pa. i re 
Pat), 

ial 

a | 

DP i 
. - + 
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ii tou Dedicate 0p. 43 Nr. 2:— Premieră : dodecafonică. -. i. -:: i 

A | . ii ÎI Ia „a: - ÎN , 

:. +“ Confesiune dramatică, Dedicaţie aparţine: filonului- neoromantic: de tip universal, 

asemenea. licdurilor Dor:de tinerețe op. 23 ur.'1, Cântec de dragoste.'0p. :36 nr: 2;- Incan- 

tație op: 31: nr. 2 ete. Mihail Jora" demonstrează. aici o mare virtuozitate; constructivă, 

prin modul cum potenţează discursul, pornind. de la. o:celulă debtrei sunete aflate în 

raport semitonal,; descendent: Întâlnim. deci aici atât principiul economiei tematice, cât 

și aplicarea consecventă, pe mai: mici:sau mai mari suprafcţe, a procedeului secvențial 

(acest din urmă aspect: fiind 'specific muzicii clasice. și. romantice, dar nespecilic stilului 

jorian).  î: it E Ra a a a, Da tat 

ni Pe ţărmul de iluzii” şi de dureri care este însăși viața, imaginile sonore.se „deru- 

lează foarte alert, în mișcarea „valurilor ce tresar”, a „chiparoșilor ce răsar”, întîapt;a 

sTot ce. se destramă şi 'se-nfiripă | În uragane de-o clipă..." Există aici; și.o:fugă de 

melodie, recitativul ducând mai: departe frământarea. melodică. : din liedul anterior, al 

ciclului, Chiparosul. Aplicarea principiului corespondenţei dintre o silabă și o notă (a 

cărei durată de bază pare a fi şaisprezecimea, amintindu-ne de Cântec din fhuier op. 16 

nr. d, unde durata de'bază era însă! optimea), obținerea unui „puls Barlando-rubato prin 

configurarea unor grupuri ritmice inegale din valori egale (ceea ce se întâmplă în bala- 

dele noastre, dar și în tolclorul'altor etnii — O dovadă.în .acest:sens fiind: stilul, lui Stra- 

vinski din „perioada rusă” —) demonstrează o dată în -plus profunzimea. și modernitatea 

viziunii! lui: Mihail: Jora asupra îolclorului.  -!. -* e re e e 

1...» Obţinerea unui rubalo emelismatic, pe'baza unui sistem: divizionar giusto (aspect 

pe care-l întâlnim mai ales în liedurile pe versuri de Mariana Dumitrescu), ace ca: stilul 

lui: Mihail: Jora. să se diferențieze foarte clar de cel al lui George Enescu, ale cărui:mo+ 

mente de parlando-rubato trimit spre alte surse folclorice (muzica vocal-instrumentală. = 

în special doina — şi muzica lăutărească)... o a ii eg cotat 

În primele trei măsuri ale liedului, principiul. economiei tematice şi al: dezvoltării 

prin amplificare la stânga și la dreapta „unei celule semitonale. este. aplicât în: modul 

cel 'mai transparent. a
 

ti 

„1 - În timp ce pianul'execută un perpetuu mobile (cu funcţie de prefigurare tematică 

şi de creare.a atmosferei de flux şi reflux, de „destrămare și „înfiripare"”; prin: mersul 

contrar, pe mici suprafeţe, al'celor două mâini), la voce recitativul melodic: își derulează 

secvențele lui libere, cu profil nervos, frământat, pentru ca spre: finalul primei secţiuni 

a (măs: 129) să 'cocheteze cu 'dodecafonismul. Privind linia: melodică:a recitativului * din 

măsurile 6 Şi 7; este imposibil să nu observăm schițarea. unci:serii de 12: sunete. ii 

s modulatoriu și secvențial — prin care fecitativul a dobândit 

, 
ao 

iii , “i Di. ! mi tigrul 

a ae za 
Pi 

4 . t 
» pi 

pir r : p 
: Let i 1 

După uri intens proce 

impulsuri energetice, dar şi articulaţii ce s-au sustras metricii în permânentă schimbare —» 

secțiunea a'se încheie printr-un prim climax (forte ), ce: întărește: funcţia : depresivă & 

secundei şi cvartei mărite, aduse prin mișcare descendentă. i!" it tie ti i 

Secţiunea b (măs. 10—17), în tempo mai rar ( meno. 105s0'),: desenează 'volute 

hieratice' ( Semnul. magic al: algelor | Amfore plivie | Cu: dragoste;.] Chiote:şi rubine, | Ali- 

nunile toate, | Vin de la tine: „:»),. pe “fondul mișcărilor! mult. imai:-ample! şi dense 'din 
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punct de vedere armonic: ale-acompaniamentului pianistic. Subliniem cuvântul acompa- 

niamenl; deoarece,-exceptând funcția . de :prefigurare tematică din prima măsură a lic- 

dului,: pianul. joacă acelaşi personaj, constant şi schimbător. totodată, ca marea. Am 

putea. spune că în secţiunea b acompaniamentul și-a diversificat mișcarea interioară; 

în. sensul că mâna dreaptă desenează volute pe mai mari suprafeţe, în timp .ce mâna 

stângă: intervine prin impulsuri scurte, de sens contrar —. adevărate țipete: de pescăruș 

în orizontul magic al imensității.. Și aici, procesul secvențial are un cuvânt greu de spus, 

alternarea salturilor intervalice — în care cvarta, cvinta și sexta au un rol motoric deo- 

sebit —.cu. mersul în. tonuri. și semitonuri. sugerând. aceeași. concentrare. și 'dispersare. 

Tonul este cantabil dar și dramatic, eul poetic fiind copleșit de „darurile” acestei ambigue 

divinități - care. este marca. | a PI 

-_: Revenirea secţiunii a (măs. 18—25) este cerută de însăși repetarea ideii poetice 

iniţiale, ce va dobândi însă un alt deznodământ : cea .de a.doua faţă, :tragică, a oricărui 

destin uman. Din punct de vedere strict muzical, revenirea secțiunii a nu aduce. elemente 

noi, în afară de un spectru coloristic mai amplu, datorat procesului modulatoriu. 

Liedul se încheie cu o coda (meno moss0, măs. 26—38) ce reia, pe alte coordo- 

nate tonale, cea de a doua parte a secţiunii d (secțiune derivată din a). După un traseu 

secvențial pianistic de patru măsuri, bazat pe tipul: de figuraţie specifică. secţiunii &, 

şi care acum dezleagă cu dramatism (în forte şi fortissimio) linia de viață şi de moarte 

din palma destinului uman, un arpegiu de Si bemol major (faţă de ambianța tonală 

inițială de si bemol minor) urcă spre cer câțiva pași de speranţă. 

“5: Ciclul de lieduri op. 45 (1961) — Sensuri ascunse şi revelații în oglinzi răsirânte . 

În acest ciclu de cinci lieduri, Mihail Jora a realizat un grupaj de mare subtilitate 

poetică și plastică. Astfel, după cadrul auster, înghețat, hibernal al liedului Zăpadă op. 45 

nr.1, în care nevoia de purificare a poetei și viziunca sa orizontală, marcată de repetiţii, 

cu efect halucinant, se îmbină cu adâncimea celor două planuri muzicale gândite de com- 

pozitor (cel al zăpezii, marcât la pian de ritmul egal al căderii fulgilor, de nea, și cel al 

eului liric, ce oscilează — în linia vocală — între candoare şi dramatism), peisajul liric 

sc înfioară sub semnul tragic și fragil din licdul Câteva flori op. 45 ur. 2 ( „Câteva flori, 

' Aînarnice: flori de primăvară, | Sfioase imagini ale timpului | Care merge mereu în acelaşi 

sens, | Câteva flori, | M-au ocrotii Pân-am trecut Siyxul, . +). Întâlnim. aici o foarte inte- 

resantă formă variaţională de inspirație folclorică, folosind. .ca principal procedeu va- 

riația cantitativă de factură repetitivă, ce ne amintește, de arta variațională a marilor 

creatori din prima jumătate a secolului nostru. (Stravinski, Enescu, Bart6k), dar şi de 

ornamentica populară (unde câte o figură geometrică arhetipală conferă dinamism an- 

sambluluiprin prezentarea ci în ipostaze cât mai variate, prin potențarea in spirală a 

unui unic: motiv). Forma variaţională creâtă de compozitor este perfect articulată pe 

treptele devenirii motivului poetic iai
 astă 

Liedul Pastel afund op. 45 nr. 3, 0 mică bijuterie aflată — asemenea Cântecului 

de zori op.'40 nr. 3 — în chiar mijlocul ciclului, este un pastel acvatic, trasat din câteva 

tuşe extrem de clare şi de plastice. Sensuri ascunse, „Treci revelații există în misterioasa 

lume „de penumbră”. a „afundelor stânci milenare”. .. Dacă prin forma sa variaţională 

acest lied continuă maniera componistică a celorlalte anterioare (prelucrarea unui motiv 

niuzical prezentat la începutul lucrării), prin com lexul ritmic de tip aksak — existent 

în scriitura pianistică — se. diferenţiază de tot ce am întâlnit, sub aspect ritmic, -până 

acum. 

7 — e. 234 
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Continuând atrhosiera acvatică — dar cu o âccentuare a jocului de lumini și umbre, 

a dilatării şi condensării temporale a tematicii —, liedul Mârgăritarele op. 45 ur. 4 ne 

dezvăluie o viziune serial-modală originală, ce proiectează într-un ritm alert şi într- o 

subtilă policromie sonoră, un nucleu tematic extrem de concis. Virtuozitatea constructiv ă 

tatonează aici tehnica dodecafonică (cu inversări, jecurenţe, recurenţe inversate,. aug- 

mentări şi diminuări ritmice), compozitorul păstrând însă permanent o mare libertate 

de mişcare a ideii muzicale. 
N i 

Dacă liedul Mârgăritarele este un reper de maximă subtilitate expresivă, brodat 

pe luciri și umbre fugitive, În oglinzile soarelui (Oglindire ) op. 45 nr. 5 reprezintă o 

filosofică recâștigare a luminii, „cu sufletul drept şi înalt”, un gest culminativ, trans- 

cendent. Planurile muzicale se împletesc într-o interesantă sinteză dintre forma varia- 

țională şi cea de sonată. Sub aspectul tehnicii componistice, originalitatea acestui! lied 

constă şi în transferul acţiunii muzicale din planul armonic (cu care suntem obișnuiți), 

în cel polifonic. | 
E 

Mărgăritarele op. 45 nr. 4— 0 simfonie într-un lied 

(0 viziune serial-nodală originală) 

Extraordinara complexitate a acestui lied ne întărește convingerea că Mihail Jora 

este creatorul liedului simfonic românesc. Ca şi în celelalte cântece (deși acesta este un 

caz special), bogăţia. își află resursele într-o maximă economie tematică, cuprinzând în 

iureșul dezvoltării ei partitura vocală şi cea pianistică, deopotrivă. Ritmul derulării ima- 

ginilor sonore este alert, fugitiv precum lucirile perlelor cântate în acest poem de.Ma- 

riana Dumitrescu. Versuri și muzică răsună la nesfârșit, parcă o „înălțare” din afunduri 

_(ce ne amintește de poemul Pastel afund) a „cântecului dulce”, intonat de „vocile subțiri” 

ale „mărgăritarelor” marine. 
. 

Dacă poeta se joacă, precum o acvatică fata morgana, cu imaginile, „în amestecul 

dintre noapte şi zi”, făcându-ne să ne gândim la „iluzii” şi „miresme””, muzicianul. cons- 

truieşte cu o virtuozitate datorată unei mari clipe de graţie. Nu doar unei clipe de ins- 

piraţie divine, dar şi sondării unor noi orizonturi expresive i-a putut datora Mihail. Jora 

profilul elegant şi retractil al temei de bază a liedului, expusă în primele patru măsuri 

din introducerea pianului. Dinamizarea progresivă a temei, şi apoi echilibrarea ei prin- 

tr-un joc compensatoriu de cvartă şi cvintă, are în subtext o adevărată serie de nouă 

sunete. De altfel, profilul hieratic, abstract, cu salturi destul de mari, precum. o temă de 

fugă şostakoviciană, ne avertizează asuprn unei noi tatonări dodecafonice (se vu observa 

că orice repetare a unui sunet la distanţă mai mică se realizează la o altă octavă). Tia- 

valiul variaţional ce urmează acestei scurte expuneri, ce abundă în inversări, recurenţe 

şi recurențe inversate, augmentări şi diminuări ritmice, esenţializări tematice, . ne, va 

demonstra că Mihail Jora nu este deloc străin de experienţele celei de a doua şcoli vie- 

meze.. 
| 

- Este-impresionant modul cum muzicianul creează aici jocul de lumini și umbre, 

de viziuni fugitive prin dilatarea și condensarea temporală a celulelor și motivelor, prin 

suprapunerea a două ipostaze ritmice ale aceleiași entități tematice, prin imitaţiile ne- 

periodice. Acest procedeu se va repeta în toate cele șase variaţiuni ale liedului, pentru 

a reliefa o anumită imagine poetică şi mai ales pulsul ei. Important este sensul derulării 

acestor imagini, care este cel de esențializare. | 
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6. Ciclul de lieduri op. 47 (1962) — Sub seinnul altitudinii 

Din zonele morţii şi abisului marin (ciclul de lieduri op. 45), cele .șapte cântece 

ale opusului 47 ne poartă pe înălţimi spirituale ameţitoare. „Sus, pe tăpşanele timpului” 

(Pe creste op. 47 nr. 3 ), totul este de o puritate solară, aspiraţiile sunt grandioase şi 

au claritate de cristal. Sub semnul altitudinii — s-ar putea intitula acest ciclu, de o uni- 

tate filosofico-muzicală de necontestat. Sub semnul altitudinii etice și estetice — în Ori- 

zont și înălțime 0p. 47 nr. 1 („Dacă n-ar avea orizont, | Dacă n-ar avea înâlțime, [Ce-ar 

însemna 2... | Ce-ar fi viața mea?.. „); sub semnul altitudinii artistice — în Alchi- 

mistul op. 47 nr. 2 (ce altceva să semnifice acel alchimist „cu picioare lungi și obraz 

trist”, idealist donquijotesc, ce „preface lacrimile-n poezie”, decât un iniţiat în tainele 

înalte ale marii arte, precum acea mare artă a filosofilor ermetici, magi și arhimagi din 

Evul Mediu ?) ; sub semnul înălțimii și purității spiritului, descătușat şi detașat de ma- 

țerie — în liedul Pe creste; sub cel al înaltelor aspirații în iubire — precum în liedul 

Izvorul op. 47 nr. 4 (sufletul „A fost întâi un îzvor, | Nesfârşit ca o baladă... || Acum e 

cascadă...) ; sub pecetea unei priviri înalte, „de sus”, a unci înţelegeri detașate și 

calme a destinului — în liedul Caleidoscopul op. 47 nr. 5, sau sub acea a altitudinii artis- 

tice — ca ipostază a libertăţii (Nu sunt vultur op. 47 nr. 6); şi, în sfârşit, sub semnul 

altitudinii axiologice, a conștiinței (calme, impunătoare, precum un „car alegoric împodo- 

bit cu mătăsuri rare”) propriei valori („Nu te opri, car mărej ! | Câinii sunt câini, | Stelele, 

stele...) — în ultimul lied al ciclului, Carul alegoric op. 47 nr. 7. 

Mihail Jora menţine aici aceleaşi coordonate stilistice ca şi în opusul anterior. 

Fiecare dintre cele şapte piese ale ciclului are personalitate, este inspirată, dar mai ales 

două se impun prin modul în care reușesc să sintetizeze jdeca poetică : este vorba. despre 

liedurile Alchimistul şi Carul alegoric. Dacă în Alchimistul credem că desluşim un portret 

spiritual al „meşterului” Jora, realizat prin mijloace, poetice de Mariana Dumitrescu 

(căruia i se suprapune un autoportret muzical al compozitorului, care astfel ne semna- 

lează că s-a recunoscut în oglinda poetei) şi centrat din punct de vedere muzical pe 

ideea de alchimie armonică (alchimie prin care Mihail Jora își manifestă permanent 

vioiciunea temperamentală), în Jiedul Carul alegoric sesizăm 0 concepţie simfonică, asupra 

căreia am mai insistat în ciclul op. 45, o extraordinară măiestrie şi ingeniozitate în 

reliefarea ideii. poetice, aparent atât de simple. 

Alchimistul op. 47 nr. 2 — Portrel Mihail Jora 

Plin de spirit, dar şi de adâncime este poemul Marianei Dumitrescu. „Meșterul” 

Jora îi mai adaugă nişte „condimente” sonore, din acest aliaj — ce trădează atingerea 

unor profunde resorturi afective —. rezultând unul dintre cele mai expresive, mai perso- 

nale lieduri joriene. Privindu-şi sufletul, spiritul în oglinda poctică oferită de Mariana 

Dumitrescu, muzicianul a regăsit, se pare, același chip tânăr pe care-l avea în 1936, 

când seria licdul Cântec din fiier 0p. 16 nr. 4. Aceeaşi prospeţime, autenticitate, același 

mod pasional. de a trăi o idee, o metaforă. Din punct de vedere muzical, acelaşi recitativ 

dinamic — marcat în principal de ritmul cu accente mereu schimbătoare al măsurilor 

compuse (5/8, 6/8, 7/8, 9/8), ce atrage discursul în albia stilului parlando rubalo —, aceeași 

maximă sugestivitate armonică obținută printr-un neobosit proces modulatoriu. | 

Piesa începe brusc, în nuanța piano şi tempo-ul Allegro scherzando, fără introduceri 

sofisticate. Poezia şi muzica se nasc foarte simplu. După o singură frază aflăm aproape 

totul despre straniul personaj al liedului : „Omul acesta, | Cu picioare lungi şi. obrazul 

trist, | E un alchimist... Astfel, pe fondul unei coborâri treptate de acorduri de sep- 

timă la pian, în staceato. (o dezlănţuire de paralelisme armonice cu importante consecințe 
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modulatorii), recitativul :melodic (ce. derivă în mod evident din armonie) își deapănă 
expozeul său cu o anumită doză de umor, de autoironie (neperiodicitatea accentelor ne 
sugerează un. personaj nonconformist). a | îi | 

„+ = Îmi prima frază (conștruită din: trei măsuri: de proposta și trei măsuri de risposta), 
se- oglindește un "personaj -paradoxal; melancolic -(stâre- sugerată de sensul -secvențării 
libere, cu augmentarea progresivă a ultimului salt, descendent), dar și expansiv (tra- 
seul ultimelor trei măsuri, ce începe pe-un acord depresiv de septimă micșorată — des: 
tăşurând în linia recitativului- vocal un:acord mărit de nonă mare:—, culminează în 
forte). ata a e e | e Sa 

" -" Cea'de a doua frază a secţiunii a (măs. 1— 16) aduce și:ea o surpriză : o temă cu 
caracter dodecafonic în partitura vocală. Armoniile de septimă, nonă şi undecimă sunt 
doar punctate ritmic, întărind sugestia de dinamism, de joc. Procesul secvențial se des- 
fășoară liber, mai apărând și inversări motivice. Aceeași filiație' o revendică și interlu- 
diul pianistic: de 5 măsuri (măs. 17—21),-care este o expunere esenţializată a celor două 
momente expresive. -- aa i cata | 

„* Ca și în liedul Chiot op.-31 nr. 1, analizat anterior, rostirea precipitată, nelipsită 
de convulsii (în interludiul pianistic) se liniștește subit, în unda unei teme lirice (secțiunea 
b — Poco iranquillo — măs. 22—37). Aproape în șoaptă, vocea grăiește, mai întâi arcuit 
şi elansat, apoi într-o manieră sosfinato formula complexităţii și saturaţiei unei vicţi: 
„Din toate bunurile pământului | A" gustat câte-un pic, | Și-acum, nu vrea de la nimeni 
nimic. ..", Ce anume a gustat, ne spune chiar armonia pigmentată de acorduri ce-și 
distribuie sunetele în cvarte, cu mers paralel. 

„ Portretul nu este finalizat, fiindcă nu am aflat încă ce a făcut personajul fără 
de „cărți cu file de aramă”, fără de „cuptoare-n flăcări vii”, „mici buhne cu ochi de 
opale, | Nici albe relorte, | Nici negre bocale...”. Revenirea secțiunii a, într-o formă va- 
riațională — avar, măs. 38-50 —, nu formulează încă răspunsul. 
„Un nou interludiu pianistic, rapid, zbuciumat (Brillante, măsură 5/8), cu viziuni 
sintetice asupra celor două mutive din secțiunea a — în care regăsim și aspectul schim- 
bării continue a accentelor în măsura de 5/8 (3 +2 și 2-+-3) —, face tranziţia spre o codă 
(Tranquillo, măs. 51 —60) ce comprimă. într-o, singură frază (derivată din tema. lirică a 
secțiunii b) ideea altitudinii spirituale a alchimistului, a chintesenţei (,,Preface lacrimile-n 
poezie. .'). Finalul își păstrează binecunoscuta notă de ambiguitate joriană : acord 
de Re cu terță mare și mică. 

7. Ciclul de lieduri op. 49 (1963) — Meditaţie despre viaţă și timp 

Asemenea. ciclurilor anterioare, şi acest grupaj de șase cântece, compus în 1963, 
are o temâtică poetică închegată, un fir conducător țesut cu mare grijă şi subtilitate de 
către compozitor, pentru a realiza o unitate — de necontestat, prezentă până acum în mai toate ciclurile sale de lieduri —, o ambianță 'muzical-poetică rotundă”, ca o medi- 

taţie filosofică asupra unui subiect ales din noiarul de întrebări existentiale. - 
- În scurgerea inexorabilă a Timpului, în care „anii, soldaţi de pământ”, „anii mei, 

soldaţi cuminţi, plecaţi în infinit. ..”. (liedul Soldaţii mei op. 49 ur. 4 ) se rostogolesc 
în crugul vremii la fel ca şi anotimpurile (primăvara — în liedul Răsări? op. 49 ur.:], 
vara — în Rdgaz op. 49 nr. 2, toamna — în Spre galeria toamnei op. 49 nr. 5, iarna — 
în liedul Lupii op. 49 ur. 3), în această luptă cu timpul și eternitatea, existența umană, 
viața îşi-caută calea agale şi majestuos, sub oblăduirea „secundei, | Ce-i anunţă la geam, | 
Cu voce de clopoțel argintie, | Câ mi-a-nflorit în -ogradă | Copacul « bucurie »...” sau a 
„Solului scăldat în lacuri de tărie, | Purtând pe 'braje ramuri de veşnicie. ..” (liedul Mo- 
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nedele op. 49 nr. 6 ). O meditaţie despre viaţă şi despre timp 'este tema acestui ciclu de 

cântece. o 
a ae Se 

- Revin cu obstinaţie câteva motive, ce punctează și unifică in același timp : motivul 

soarelui, ca simbol al: conștiinței (;nunta dintre soare şi viață” — în liedul Răsărit, 

„Inima mea?'] Floare de colj, 'soră:cu'soarele. „.** — în 'Răgaz, anii-soldaţi „cu faţa arsă 

de soare” —în Soldaţii mei), sau cel al sângelui şi al culorii roșii (semnificând dragostea — 

„sângele și clorofila”, „căzut-au niște ornice roşii din soare” —. în 'liedul Răsărit, pleni- 

tudinea vitală — ,,.. în zodiacul plin de roşii seminţe. ..""—în liedul Spre galeria toam- 

mei, sau — pe o cu totul altă coordonată, precum în simbolistica Evului Mediu — 

agresivitatea și diabolismul — în „ierburi de sânge”, „fiinţe ciudaţe-n cămăși de cenușă”, 

„triburi însângerate, | Vânând fericirea altora” — în liedul Lupii). . 

„Lupii op. 49 ur. 3 — Enolată expresionistă? 

Licdul Lupii op. 49 nr. 3 este un tablou de un dramatism impresionant, terifiant, 

ce ne face să ne gândim la unele viziuni morbide romantice sau, mai mult, expresioniste. 

Unghiul din care este prezentat personajul colectiv — “tribul” de lupi — degajă, până 

la un punct, senzația exacerbării stării de angoasă, ca apanaj al creațiilor expresioniste. 

Finalul poemului răstoarnă însă cu virtuozitate această stare-limită, readucând în prim- 

plan ideea filosofică, „tâlcul” ascuns. a | | | 

Cu totul inedită, în contextul creaţiei de lied joriene, este spectaculozitatea scrii- 

turii pianistice. Game desfășurate în sens contrar şi începute în registrele extreme ale 

pianului, pentru a se opri pe un acord de mare expresivitate (spre exemplu, acordul mă- 

rit din măsura a doua), game şi arpegii intens cromatizate, în dublaj la octavă, ce consti- 

tuie impresionante interludii între secţiunile liedului, demonstrează rolul pianului în 

crearea. atmosferei de funeste prevestiri. Între aceste intervenţii pianistice, întâietatea 

expresivă o are recitativul vocal, ce potenţează sub toate formele relieful intervalului 
. 

su 

de terță (iînlănţuirile de terţe mici proiectând pe orizontală structuri acordice micșorat). 

Deosebit de important în sugerarea atmosferei depresive este jocul cromatic de terță 
* 

mică — terță mare (suprapus cvintei cu mare încărcătură dramatică — spre exemplu ': 

„fiinţe ciudate”, „triburi însângerate vânând”, lupii „dormind în ierburi de sânge” etc.). 

Ca şi în alte lieduri ale lui Mihail Jora, ambiguitatea ambianţei tonale are un rol 

destul de pregnant. Finalul accentuează parcă și mai mult acest lucru, prin folosirea 

intonaţiilor netemperate (ultimele trei măsuri lăsându-ne în suspensie, prin oprirea pe 

si dublu bemol). Cu alte cuvinte, putem considera încheierea liedului la mijlocul drumului 

între un acord de La major, în răsturnarea I, şi un acord de la diez minor (vag prefi- 

gurat de sunetele mi diez-do diez-si dublu bemol, intonate cu câte un sfert” de ton mai 

Sus sau mai 05). aia ao cca aa sa e | 

Dar, să încercăm să relicfăm momentele esenţiale ale acestui tablou muzical-dra- 

matic. Secţiunea-a (Allegro, măs. 1— 10) debutează la pian prin game rapide, pornite din 

extremităţile claviaturii spre consensul rău prevestitor al unui acord mărit de trei sunete, 

ce punctează momentul intrării vocii. Purtând indicaţia agitato, recitativul vocal imbină 

principiile recitativului melodic cu cele ale recitativului recto-tono (de sugestie baladescă), 

în sensul că trecerea de la recitativul recto-tono la cel melodic se realizează de fiecare 

dată pentru sublinierea unui cuvânt important al discursului poetic: Mișcarea in cadrul 

măsurii de 6/8 este de tip gizsto (prin considerarea optimii ca valoare de bază), mar- 

carea acordică a timpilor accentuaţi ai măsurii subliniind senzaţia de uniformitate, de 

mecanism ce evoluează într-un sens ireversibil. Cea de a doua frază a secțiunii a de- 

monstrează încă o dată măiestria compozitorului în a tensiona linia, prin potenţări inter- 

valice (augmentări progresive spre un deznodământ important : cuvântul „lupii” pe 

omnipotentul salt de terță mică descendentă, meșteşugit pregătit şi printr-un salt as- 

cendent de octavă micşorată). N 
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Secţiunea b (Meno mosso,: măs. 11—17), pornind în fortissimo de pe o pedală de 

Fa diez, schimbă măsura de 6]8 în 8/4 şi 2]4, lucru ce favorizează tempo-ul mai. lent. şi 

rostirea vocală cos îra.: Folosirea: formulelor ritmice excepţionăle (duoletul în secțiunea 

a şi trioletul. în secţiunea d) are ca scop tot sublinierea'unor metafore” poetice de. maxim 

impact : „fără milă-n artere-ngheţate”, „triburi: însângerate”, „cu boturi căscate...'! 

etc... a | e Sa | 

Secţiunea c (Tempo I, măs. 18—25) poate fi privită şi ca o secțiune avar, atât 

datorită figurăţiei pianistice introductive, cât şi fo losirii aceloraşi principii melodice ca 

în secţiunea a (observăm deja că avem de-a face cu o formă strofică ascunzând multe 

subtilităţi variaţionale). În fond, şi substratul poetic nu face decât să continue evocarea 

fioroaselor creaturi ce „dorm în ierburi de sânge, ca-n pat de mătase” și „sfărâmă cranii 

şi oase, ca pe vrejuri de crin.... Și aici, acordurile micşorate de trei şi patru sunete 

pe orizontală sunt la. mare preţ, ca și jocul intervalic de terță mică ascendentă — terță 

mică descendentă. Culminaţia secțiunii c (cuvântul lupii”) se realizează din nou pe o 

terță mică descendentă (iată deci, un interval leitmotivic), repetată apoi, în ecouri, la 

pian (ca şi în secțiunea 4). _ - 

Secţiunea d (măs. 25—31), ce incepe — în spiritul secțiunilor a şi c — cu o intro- 

ducere pianistică în game cromatizate intens, la octavă (într-un Re major cu treapta 

a doua coborâtă şi a patra urcată, deci cu o dublă inflexiune frigică şi lidică), poartă 

mai departe ideea poetică inițială, conferindu-i de această dată o finalitate majestuoasă : 

lupii — „regi ai pădurii, vikingi cu gheare de aramă”. Poate mai interesantă decât linia 

melodică a recitativului este aici dezlănţuirea pianului, în arpegii bazate mai ales pe 

înlănţuiri de terţe mici, neexcluzând însă şi salturile intervalice. După un climax melodic, 

în fortissimo — în care celula leitmotivică de terță mică descendentă este adusă ca un 

trofeu, după o. înălţare cromatică semitonală —, arpegiile pianului coboară treptat din 

înalturi spre adâncurile unde viețuiesc „fiinţele ciudate cu ochii sticloşi”. 

Coda (Tranquillo, măs. 32—40) ne reamintește de secţiunea b, atât prin factura 

acompâniamentului,-cât şi prin folosirea măsurilor alternative 3/4 şi 2/4. Armoniile de 

septimă, nonă şi undecimă dau amplitudine de clopot acestui surprinzător deznodământ 

de altitudine filosofică („„Dar pe lupi | Nimeni nu-i întreabă | De cine le e teamă..." )- 

3. Ciclul de lieduri op. 53 (1966-—1967) — În Marea trecere (sau Substratul 

mitologiei străvechi româneşti) 

. 

Într-un fimp mitic nocturn (semnilicând intunericul etern, nefast pentru om), 

în singurătate, tristeţe și introspecţie, în tăcere şi în durere mută, ciclul de lieduri of. 53 

ÎȘI desfășoară meandrele împietrite in apropierea, intunecatului Styx. Prevestirile fu- 

neste, atât de accentuate în versurile acestui ciclu, dimensiunea de Testament spiritual 

a poemelor Marianei Dumitrescu au găsit în muzica lui -Mihail Jora o remarcabilă gra- 

vitate expresivă (să nu uităm că acest ciclu a fost definitivat de către compozitor în 

lunile imediat următoare stingerii din viaţă a poetei...) 

În Marea lrecere de pe Lumea aceasta pe Lumea cealaltă, prin Vămile văzduhului, 

sufletul poetei se înalță precum pasărea sufletului, vegheat de lumina rece, sticloasă a 

stelelor („stelele — fragmente de suflet, indicatori divini ai destinului uman” 21). Stelele, 

stropi de lumină.cu multiple roluri mitice, sunt prezente în toate liedurile ciclului (Vrajă 

op. 53 nr. 1, Niige op. 53 ur. 2, Singurătate op. 53 nr. 3, Bun rămas op. 53 ur. d, 

Mondlog (Soliloquis ) op. 53 ur. 5 ). Frapează dintru început unitatea desăvârșită ideatică, 

  

21 Vulcănescu, Romulus — Mitologie română, București, Ed. Academiei, 1985, 
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realizată prin apelarea la substratul mitologiei străvechi româneşti (mitul — ca o cunoaş- 

tere de ordin ezoteric), substrat de altfel prezent în aproape toată opera literară a Ma- 

rianei Dumitrescu. Sunt foarte multe referiri mitice in aceste.versuri şi ele cer. o analiză 

subtilă, de profunzime (alte exemple : lidromancia—prevestirea viitorului prin „citirea” 

in apele liniștite din fântâni, folosind vase de metal cu apă curată — în liedul Vrajă; 

apa vie, substanţă mirifică — în Vrajă şi apa nouă — în Bun rămas; îelele, zâne ale 

văzduhului, suflete de femei vrăjite, ce nu-şi găsesc Lniştea —.în Vrajă; fântâna — în 

Ninge şi Vrajă; „negrul popas” şi „creanga de rouă” — în Bun rămas; sufletul-pasăre 

„rătăcit între nopțile şi stelele mici..." — în Monolog etc.). | 

Muzica acestor lieduri, desfășurată mai ales în tempo-uri lente, grave, este carac- 

terizată printr-o concentrare, esenţializare: a expresiei şi formei. Stilul vocal este cel 

mai apropiat de vorbire. Prin echilibrul construcţiei muzical-poetice, opusul 53 poate 

apare drept un moment de clasicitate în creația maestrului Mihail Jora. 

Bun rămas op. 53 nr. 4—0 creangă de rouă din stele 

Un suflet pregătit să ajungă dincolo de vămi ne vorbeşte în acest poem-testament, 

cu o emoţionantă simplitate, cu o mare dorinţă de imbărbătare a celor ce rămân în urmă, 

fără patos, fără vaiet. „„Dac-ai să mă chemi, | Am să vin... | Negreşit am să vin din negrul 

popas. -. — promite poeta, ce simte apropierea prematurului sfârşit. Nimic morbid 

în această idee, ce se încarcă de o superbă motivație ritualică. Precum o zeitate păgână, 

poeta nu dispare decât pentru a ne iniţia în sublimul a două formule magice : „Plec să-ți 

aduc în ulcior apă nouă, | Și-o creangă de rouă / Din stele...”. 

Faptul că Mihail Jora a fost profund mișcat de noblețea acestui gest poetic se 

simte chiar din prima măsură a liedului. Spre deosebire de celelalte piese ale ciclului 

op. 33, ce debutează fie cu o scurtă introducere pianistică, fie cu un recitativ acompaniat 

de pian, liedul Bun rămas începe cu un recitativ parlato, şoptit şi neacompaniat (Au- 

danie grave, soave )- Această soluție componistică, inedită, conferă de la început liedului 

o tentă incantatorie, de un deosebit efect dramatic. 
| | 

La fel ca în alte lieduri ale sale pe versuri de Mariana Dumitrescu, Mihail Jora 

porneşte de ia entităţi tematice extrem de succinte, cum ar fi cazul motivului armonic 

descendent din măsura a doua, intonat de pian. Acest motiv va apare amplificat şi varia- 

ţionat, cu o tot mai accentuată ambiguitate armonică şi tentă modală (acord obținut 

prin suprapunere de cvarte, rezolvări armonice prin căderi de cvartă perfectă, acorduri 

de undecimă). Deloc întâmplătoare, această amplificare variaţionată de la pian compen- 

sează asceza rostirii vocale (măsura a patra nu face decât să dezvolte ideea poetică a pri- 

mului vers). | 

Vătuit și suav, complexul sonor se imbogăţeşte treptat. Dacă tonul recitativului 

melodic — ce începe în măsura a șasca — este dorit a fi calm şi detaşat, ca o rostire în 

transă (piano placido ), apele Styxului pianistic dobândesc dimensiuni abisale. Trădând 

un adevărat cult pentru jocul de reflexe coloristice, compozitorul schimbă neobosit armo- 

niile, neacordându-și răgazul vreunei rezolvări tradiționale. Suprapunerile disonante de 

cvarte perfecte şi mărite, modulaţia bruscă, folosirea unor armonii complexe de undecimă 

(uncori micșorate, la pian), dar şi profilul cromatic îndelung tors al recitativului melodic 

demonstrează o alertă și măiastră schimbare la faţă a discursului muzical. Iar după atâtea 

clanuri melodice şi armonice repede irânte (profilul motivului din măsura a doua, precum 

şi cel al recitativului melodic), sfârşitul secțiunii aduce o dureroasă senzaţie a depărtării 

(măs. 10—11). Armoniile sunt deosebit de disonante, sonorităţile sunt reci. | 

Parcă şi mai depresivă este culoarea armonică din secţiunea ba liedului (măs. 

12—92), cu toate că prima frază recitativică urcă tensionat. Cvintele micşorate şi cvartele 

mărite sunt foarte potrivite pentru sugerarea sfişierii din sufletul poetei, ce ar putea lipsi 
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9) 

„0 clipă”, dar şi „un veac”: Rezolvări şi tatonări cromatice, armonii: complexe de unde- 

cimă,. alunecări .cromatice cu.:subliniat efect -depresiv,- întârzieri. perpetue, trepte dublu. 

alterate, toate -dceste:aspecte- conferă densitate tabloului; dinamizat: de. ritmul.:ce-supra-; 

pune formule; binare: şi-ternare."lar momentul: culminant -(un- Fa -diez -în -mezzoforle; -ce 

rămâne punctul-maxim al-paletei dinamice) creează chiar sugestia distanţei unui veac”; 

prin căderea: de terțe-mari a armoniei. : - IERNI IO e 

13 -- :Pretătindeni —- aripi: frânte : recitativul melodic'are un profil preponderent: des: 
, bitonalismul este mereu pre: 

cenădent (salturi coborâtoare de cvartă periectă; de -octâvă) 

zent, abundă acordurile micșorate, sati cele cu un. caracter contradictoriu (spre exemplu. 

acordul-minor cu'septirnă mare din măsura 19; de-pe timpul trei). Dar adevărata 'măies- 

trie coimponistică ne apare mai ales atunci când, “pentru a înveşmânta sonor o altă ima- 

girie poetică sumbră (aceea'a „timpului hain”), Mihail Jora foloseşte un mijloc sonor -de 

tensionare : acordul mărit. Mai relevăm şi un alt procedeu, încercat cu tot. mai mult curaj : 

acordul de tip cluster (spre exemplu, în măsura 22 se observă desfășurarea unei coniigu- 

raţii armonice rezultate dintr-o scară de cinci tonuri). | 

Ultima secțiune — c (măs; 24—34), după o pauză de expresie de-o măsură, cu un 

efect dramatic deosebit, readuce sonorităţile înfiorate de la începutul liedului, mai înde- 

părtate, mai ireale, accentuând, însă (compozitorul notează sonoro ) cele câteva, cuvinte 

esenţiale, civinte-cheie ale poemului. („N egreşit am să vin din negrul popas... — măs. 

28-29). Tensiunea armonică moare treptaţ;. odață cu rezolvarea descendentă (prin întâr- 
zieri)a situațiilor armonice pe o pedală de Sol, iar ultimul vers, intonat de voce prin reci- 

cromatică” descendentă du 
tativ melodic; ne readuce în prim plan atât de familiara —/la Mihail Jora — rezolvare. 

blată de balans. „Și-acum, bun rămas .. „** — scrie. poeta cu: 

„simplitatea resemnării, dar compozitorului îi e pur şi simplu teamă să încheie implacabil,: 

aşa că se oprește în ambiguitate. Poate că mai rămâne.o speranță? .... ... ... .-- 

. : : . . i. pa. 

p
.
.
 

+9. Ciclul de'Tieduri op: 3% (1960) 2 Drizinul iazheilor spre transfiguirăre. : 

Lei 

= 2 "Cu ultimul. cictu de, lieduri — of-:.54, scris, n -1968 —-(care ;este totodată. ultimul 
'scris pe versurile.poetei Mariana Dumitrescu, dar şi'cea din urmă a; sa lucrare), Mihail Jora, 

transcende (după îndelungi şi istovitoare eforturi) durerea. profundă resimţită la stingerea, 
din Viaţă a.prietenei şi colaboratoarei 'săle, reuşind să esenţializeze, în-tuşe de 'penel .con- 

centiate, câteva clipe de speranţă, firave lumini răsărite din bezna adâncă a deznădejdii 

(din ciclul anterior, aflat sub semnul morţii). Versurile alese de către muzician. cuprind,. * 

fiecare, câte o.rază de speranţă, umană. der: şi. metafizică, „Albastrul crengii cerului” 

(precum în Imvocaţie-op. 54 nr.1) „fereşte şi umbreşte” de „ora singurătăţii” ; „iniștea. 

înflorită de alLastiu” poate fi „secată” insă. în orice moment -de „gâhduri”,. de. „straş- 

picele gânduri”, ,;zburătoarele, nebunele, fecioarele “de suflet” (Balada gândurilor 0p.. 

54 ur. 2) ; „ploile albastrele” au adus în lumina primăvăratecă „mărunte şi curate! lujere. 

de câmp,flori de speranţă „pentru creanga pomuluij Şi inima omului...” (A pril op.. 54 

„Două stihii însă, impietrite, implacabile, imperturbabile, domină timpul şi desti-. 

nul,. fără "viaţă şi moarte, fără început și sfârşit : apele primordiale — milenare „turme 

lichide”, ;„nesfârșite, eterne”, „mişcare de la începutul lumii,/ principiu de la începutul: 

lumii ...” (Apele op. 54 ur. 3);-și vântul — „măcinat” în zadar în „moara creierului 

grăbit” („Macină timp,|- Macină gând,| -Macină pământ .]l Macină vânt ...) — în 

Moaraq:de vânt op: 54 ur. 4.-De la: înălțimea “acestor. mistere existenţiale, compozitorul: 

caută şi găseşte o atitudine muzicală concentrată, sublimată într-un stil.personal de apo-: 
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dar şi în detaliu. Sunt trăsături caracteristice nu numai pentru acest ultim ciclu de lie- 

duri, dar și pentru cele anterioare, 

geu, lipsit de orice trăsătură de prisos, tăiat în linii ferme, transfigurar, original în esenţă 

. 

| E Moara de vânt op. 54 ur. d — Mică bijuterie 

„După meditaţia plină de culoare din liedul Apele op. 54 nr. 3, în care valurile inspi: 

raţici se revărsau impetuos şi amplu, Mihail Jora s-a simţit din nou atras de strigătul 

inăbuşit al sensibilităţii poetei Mariana Dumitrescu — un semn al lucidităţii absolute 

faţă de ideea de timp, de destin. | Să 

-“ Spre deosebire de liedul Apele, în care ideea de bază — ce creează atmosfera acva- 

tică — este relevată, de la început la sfârşit, de linia învolburată a pianului (compozito- 

rul notează Studio per pianoforte con accompagnamento vocale ), liedul Moara de vânt op. 

54 ur. 4 îşi datorează forța de expresie unui motiv ritmico-melodic foarte succint, ce suge- 

rează, prin repetare, zgomotul mecanic al unci „mori” simbolice. Compozitorul brodează 

intregul discurs în jurul metaforei „a măcina” („Macină. ..] Macină creierul meu | Bobul 

greu | AL timpului,| AL destinului. . .). Acţiunea de măcinare” este sugerătă, prin secven- 

țare liberă, de motivul de trei sunete, cu profil descendent, expus iniţial la vocea de sopran 

a pianului (măs. 1—2),-apoi preluat de recitativul vocal, care-l repetă de patru ori (măs. 

3—4). Un interesant efect de poliritmie este creat de ritmul egal, de pătrimi, al vocii de 

bas a pianului, care compensează dinamismul motivului ritmic de bază, conducând toto- 

dată la tabloul sonor al unci autentice „mori de vânt”, cu roţi ce bat în ritmuri diferite: 

Contextul expresiv este însă departe de a i idilic, bucolic, pentru că fiecare zbatere a roţi- 

lo este resimţită dureros de subiectul liric (compozitorul notează la începutul liedului, 

ca indicație de tempo şi expresie, Alegretto piangendo ). De accea, bobul greu al tim- 

pului” este „măcinat” încă de la început prin sita” unei scriituri armonice disonante 

(acorduri complexe de undeciină, micşorate și mărite), chiar dacă foarte aerate. Intervalica 

are şi ea un sens descendent-(cu excepţia doar a expresivelor intervale ascendente — măs: 

8-9 — din finalul secțiunii a, Ce cuprinde măs. 1—11), subliniind caracterul depresiv 

al contextului. 
e 

=" Secţiunea b (măs. 12—17) îşi hrăneşte expresivitatea. din „lanul veninului”, con- 

tinuând strategia rafinată a înlănţuirii acordurilor micşorate și mărite. Partitura vocală 

fructifică, de asemenea, o idec expusă anterior (la mijlocul secţiunii a — măs. 4-5 —, 

sub forma unui tetracord locric descendent, care în măs. 12 devine lidic), transformând 

starea de depresiune în angoasă. | 
e 

După rapida infuzie de neliniște din secțiunea b, în care atât recitativul vocal, 

cât şi sopranul pianului s-au încărcat de tensiunea întervalelor mărite (evartă, cvintă), 

revenirea secțiunii a într- formă variațională (avari, măs. 18—21) nu face decât să ne 

introducă și mai profund intr-o stare de transă depresivă, pe coordonatele deja stabilite; 

cu.un plus de patos al rostirii (măs. 20—21, violenlo ). Secţiunea ae (măs. 22—29, cal- 

ate e doloroso ) linişteşte pentru moment spiritul infrigurat de tristeţe („„Macină creierul 

meu grăbit. ..] Bobul copt, | Bobul otrăvit - - „”), inversând motivul de bază şi proiectân- 

du-l pe o structură acordică micşorată (de unde se vede că nu aspectul melodic, cât mai 

ales cel ritmic este important aici). Acţiunea muzicală se derulează previzibil până la 

sfârşit, unde, pe o pedală acordică micșorată, la pian (peste care vocile de la-mâna dreaptă 

brodează o țesătură ce instaurează un cadru bitonal), motivul de bază este expus, la voce, 

pentru o ultimă oară, în forle (ca un remember ), după care sc spulberă „in vânt...” (decres- 

cendo, . pianissimo ). | | | 
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IV. CONCLUZII 

Ajunşi la sfârșitul călătoriei prin universul liedutilor lui Mihâil Jora realizate pe 

versuri de Mariana Dumitrescu, avem speranța că, măcar o parte din sublimul aventurii 

spirituale ce l-a făcut pe compozitor să descifreze cele. mai secrete ecouri ale mesajului 

poetic a ieşit la lumină. Doar privind creaţia ca pe o aventură divină (iar în acest studiu 

am încercat să surprindem mecanismele a două astfel de aventuri ), îi poţi înțelege nu 

numai frumuseţea, dar mai ales rostul ei. Dincolo de urzeala strălucitoare a fanteziei, ce 

face să crească din plămada sinelui zeitățile Olimpului fiecăruia din noi (apt întru creaţie), 

se află: meşteșugul, acel „război de ţesut” în a cărui structură mecanică se află genetic 

înscrisă complexitatea, mai mare sau mai mică, a modelului țesăturii. 

Mihail Jora a abordat opera Marianei Dumitrescu în momentul maturității sale 

creatoare, parcurgând apoi, împreună cu poeta, subtilele, dar nu mai puţin spectaculoasele 

procese de esențializare stilistică, reflectate la nivelul tuturor parametrilor limbajului 

său muzical. Prin tehnica sa componistică, fiecare nivel structural al discursului (melodic, 

armonic, ritmic, agogic şi dinamic) reilectă o anumită fațetă a ideii muzicale (sau, mai 

puţin frecvent, a ideilor muzicale), o modelează prin ecou, astfel încât totul să confere 

consistenţă unei sfere ideatice globale. | 

Nivelul structural care reflectă cu cea mai mare intensitate ideatică muzicală 

(culoarea, dar şi dinamismul ei) este cel armonie. Preocuparea pentru culoare nu va duce 

însă, niciodată, la descriptivism sau la jocuri cromatice sortite plăcerii şi varietății audi- 

tive în sine. Dimpotrivă, armonia este densă şi aspră, cu rezolvări surprinzătoare, osci- 

lând, în mod personal, între imponderabilitatea de tip impresionist şi abruptul de tip 

expresionist. Preferinţa pentru acordurile de cvartă (incepând cu -primele creaţii) tră- 

dează — în opinia specialiștilor — „reflexele unor structuri melodice de esenţă populară” 

(după cum afirma compozitorul şi teoreticianul Pascal Bentoiu), în timp ce frecventa cul- 

tivare a acordurilor mărite şi micșorate (ce este, de asemenea, un reflex al turnărilor 

melodice de esenţă populară, proiectate la niveluri mereu schimbătoare în cadrul unei 

melodii fracturate) ne face să reflectăm asupra unei posibile înrudiri cu gândirea armonică 

de tip romantic. 
| 

Abundenţa acordurilor alterate degajă, parcă, o teamă de climatul tonal (în fapt, 

este vorba despre un climat tono-modal) care, odată instaurat cu fermitate, ar deter- 

mina încrernenirea. ideaticii muzical-poetice. De aceea, la începutul fiecărui lied, compozi- 

torul 'voalează cât mai mult centrul tonal (preferând ambiguitatea modală), îl transfor- 

mă într-o himeră repede părăsită pentru alte orizonturi, pe care le recâștigă apoi în finalul 

liedului (dar tot atât de vag, prin acorduri complexe de nonă şi undecimă, prin rezolvări, 

întârzieri armonice neobișnuite, prin modulaţii neaşteptate pe acordul final etc.). Apar 

de asemenea frecvente situații de bitonalism şi politonalism. 

“ Chiar dacă aflată într-o fază preterminală, evoluţia limbajului armonic jorian 

din liedurile pe versuri de Mariana Dumitrescu reflectă aceleaşi tendințe bipolare, sau 

care ating totalul cromatic (deci, o complexificare pe verticală), dar şi de rarefiere, în timp, 

a evenimentelor armonice (comparativ cu ritmul alert şi uncori aproape sufocant al deve- 

nirii armonice din primele lieduri). Tocmai pentru a face receptabilă o asemenea complexi- 

tate, Mihail Jora își proiectează de obicei liedurile într-o mișcare majestucasă. 

Pentru a concluziona, apreciem că armonia — ca principală formă de exprimare 

şi dezvoltare a unci problematici, de subliniere a ctapelor dramatice parcurse de o idee 

muzicală — joacă un rol asemănător polifoniei în creația lui Enescu, sau ritmului în aceea 

a lui Stravinski.. 
a 

Concomitent cu procesul de rarefiere în. timp a evenimentelor armonice, crește 

rolul melodiei, ce se poate desfășura în voic, atât în partitura vocală, cât și pe mai uite 

niveluri tematice ale partiturii pianistice (o pluristratificare), născând acum interesante 

imitații. Treptat, melodia lui Mihail Jora se cristalizează în motive şi chiar celule de cea 

106 

 



mai pură esenţă, cu tensiuni intervalice atât de atent: dozate, încât concentrează în ele 

tot sensul devenirii dramatice ulterioare. Celulele. modale specifice folclorului românesc 

(cvărta lidică; dar şi cvarta, perfectă .—. ca interval important în muzica instrumentălă 

populară sau în acompaniamentul folcloric, secunda mărită şi secunda frigică, șexta dorică), 

se regăsesc din abundență în profilul acestor entităţi tematice. Intervalul de cvartă (per- 

fectă, mărită şi 'micşorată) — adus prin salt sau prin mers treptat, prin creionarea unor 

tetracorduri —; frângerea desenului melodic prin căutarea ncobosită a unor noi şi ncaş- 

teptate puncte: de sprijin (desigur, şi ca reflex al modulaţiei continue) evocă înirigurarea 

recitativului baladesc (ceea ce nu exclude oazele de melodicitate izvorâte din colind sau 

joc popular). 
Si 

Însctat de libertate şi în melodic, compozitorul nu este un capricios, ci mai degrabă 

un fidel al viziunii poetice care stă la baza demersului său creator (libertatea este reflec- 

tată şi prin fraze lungi, asimetrice, proiectate după un nemărturisit principiu al nonrepe- 

tabilităţii sunetelor până la configurații tematice de tip serial-dodecafonic). Este vorba 

despre o fidelitate de cel mai pur tip creator, prin care sensurile și nuanțele cele mai sub- 

tile ale metaforei şi simbolului poetic (și mai puţin ale fiecărui cuvânt sau ale imaginilor 

pasagere) sunt urmărite prin muzică. Am putea spune că, prin forţa ei de generalizare, 

melodia lui Mihail Jora este, ca însăşi, zen poem al unui poem. 

Nu mai puţin interesant este raportul dintre melodie şi armonie. Dacă primul impuls 

componistic este intotdeauna unul de referință melodică — de cele mai multe ori crista- 

lizat în una, sau cel mult trei celule melodice inițiale (reductibile în ultimă instanţă tot 

la o celulă) — ,reverberarea acestuia se va realiza in planurile de adâncime ale armoniei, 

care vor conferi discursului o amplitudine, O complexitate de tip simfonic. - Aparent, melo- 

dia va determina tăicturile de bază ale formei. muzicale. Lieduri precum Pasărea naltă 

op. 385 ur. 5 sau Cuvintele op. 40 nr. d reflectă un echilibru al ponderii celor două elemente. 

Dacă gândirea armonică proiectează fie pânze sonore statice, fie păienjenişuri de melodii 

şi contramelodii abil țesute, gândirea orizontală, melodică, incearcă să topească într-un 

recitativ de cea mai profundă rezonanţă expresivă Însuşi paradoxul existenţei umane, cu 

clanurile şi marile ei reculuri. Nu ştim dacă Mihail Jora a pornit în mod voit de la modelul 

recitativului din baladă şi doină, sau dacă propria sensibilitate şi filozofie şi-au autorelevat 

fondul lor aperceptiv. | | | | 

Dorinţa acerbă a eliberării de ritmurile simetrice proprii. muzicii clasice europene 

poate fi privită şi ca o adaptare la ritmurile poetice ale Marianei Dumitrescu .(ce folosesc 

adeseori picioare metrice specifice folclorului românesc), dar mai ales trebuie interpre- 

tată în contextul receptivității lui Mihail Jora faţă de marile cuceriri ale tehnicii compo- 

nistice ale primei jumătăţi de secol XX. Printre acestea, contestarea simetriei (contestare 

ce a apărut în muzică odată cu descoperirea filoanelor aurifere ale genurilor populare nedan- 

sante, cu specific improvizatoric şi solistic) ocupă un loc primordial. | 

Recilativul jorian, construit după principiul corespondenţei dintre o silabă şi o 

inălțime sonoră, are de Obicei ca valoare de bază optimea (deşi în liedurile pe versuri 

de Mariana Dumitrescu recitativul este bazat pe o ritmică mult diversificată). 

Un alt principiu avut în vedere de Mihail Jora este acela al identilății dintre accen- 

ele textului şi muzicii, deşi aici apar uncori derogări de mare expresivitate. Dar senzaţia 

de asimetrie se instaurează şi prin conflictul dintre accentele tonice şi cele metrice (inau- 

gurarea acestui procedeu în lirica lui Mihail Jora fiind realizată în liedul Cântec din fluier 

op. 16 ur. d, scris în 1936). | 

La Mihail Jora totul este tăiat cu gesturi ferme, ca 0 sculptură în rocă dură. Nu 

este loc pentru artificii, pentru prețiozităţi, pentru paranteze, iar renunţarea la vocalize 

şi melisme, concomitent cu folosirea (pe mici suprafeţe) a recitativului reclo-tono, poate îi 

interpretată ca o năzuinţă de depăşire a discursului în favoarea poeziei, a stărilor poetice 

cristalizate. Sobrictatea stilului său recitativic ne face să ne gândim la forţa reflexivă a 

recitativului epic din balada populară. Formele de recitativ folosite de Mihail Jora sunt 

mai ales : recifativul mclodic, zecilalivul recto-lono (in foarte puţine ocazii), iar spre sfârşi- 
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tul creaţiei sale pe versuri de Mariana Dumitrescu şi recitalivul Parlato. Concluziile muzi- 
cianului Tudor Ciortea plasează într-un context mai amplu specificul recitativului'j Jorian : 
Teriatica liedurilor'lui-Mihail Jora nu: “ţine de cântul liric larg. deschis al romanticilor, 
de: tipul lui Schumann sau Brâhms, ci mai degrabă de genul epico- dramatic al lui w olf 
sau: Musorgski (22, 

Asemenea recitativulii vocal j joriari (ce în ciuda organizării în rânduri melodice și 
apoi în strofe melodice creează senzaţia de libertate), Partitura pianistică seamănă cu 
mnatile pânze freatice ce lasă din când în când la suprafață un semn al existenţei lor. De 
obicei latent, fluctuând între densitatea minimă (isonul de mare forță EXI resivă în context 
şi cea maximă (trei, patru planuri tematice, în care apar fermenții unei polifonii. libere, 
cu rol de prelucrare tematică), pianul își dispută, într-o relație de forță foarte strânsă, 
întâietatea cu reciiativul melodic. Nu de puține” ori el este purtătorul” codului genetic 
al lucrării, pe care apoi îl face subiectul unei rafinate dezvoltări. În acest cod genetic 
însă, îşi dispută întâietatea şi alți doi parametri : melodia și ritmul. Melodia pare a câștiga 
întotdeauna, iar ritmul — atunci când se dovedește: persuasiv — nu izbândeşte singur, 
ci este însoţit de 'melodie în scurte formulări de refren. 

i Dacă: pe orizontală ritmul este umbrit de rafinatele turniări ale recitativului, ce 
aduc tensiune și sensibilizări cromatice aproape dureroase prin. imprevizibilitatea lor 
(adevărate lovituri de teatru), pe verticală el câștigă personalitate prin bogăţia formulelor 

„poliritmice. Şi toate acestea ne apar în contextul unui rubato nemelismatic (creat prin 
alternarea permanentă a măsurilor binare, ternare şi mixte, simple și compuse, cu diferite 
valori de bază), ce subliniază preexistenţa unui sistem divizionar giaisto. În aceste lieduri 
pe versuri de Marina Dumitrescu — ce reprezintă chintesenţa artei lirice joriene — sun- 
tem departe de explozia ritmică din baletele sale. 

Dacă există vreun nivel de: elaborare muzicală. care să îmbine. extrema libertate 
cu extrema, rigoare (nu numai în sensul meșteșugului, dar şi al unei logici foarte strânse), 
acela este nivelul arhitectural. În ultimele lieduri, Mihail Jora înlocuieşte formele tradi- 

ționale de lied bipartit, tripartit sau strolic cu o formă variaţională, a cărei metamorfoză, 
din aproape în aproape, nu este. departe de arta variaţională enesciană (realizată pe mici 
tronsoane şi celule tematice). Dacă prin formularea unor autentice serii de înălțimi de 
12 sunete Mihail Jora ne arață că existența. serialismului nu îi. este, este șțrăină, prin folo- 
sirea principiului 'variațional — . ca. principiu “de: bază al formei inuzicale, ce păstrează, 
prin. alianță cu textul poetic, echivocul unei structuri strofice — demonstrează capacita- 

tea. de. a selecta „ceeă ce convine temperamentului. său dornic de Jibertate în exprimare 

(greu | de imaginat într-o corsecverită încorsetăre-de tip serial). Simetriile interioare, 

revenirile mereu! în spirală. ale unor idei muzicale (în ultimele lieduri pe - versuri de 
Mariana Dumitrescu găsim, de. obicei o unică idee) conferă unitate! Și sens ascendent 

(de integrare progresivă. într-un plan simbolic amplu şi profund) împlinirii ideaticii muzi- 

cale. Compozitorul a reuşit să realizeze în fiecare din liedurile sale acea rotunjime. a sen- 
sului global, în, care strălucesc nestematele metaforelor poctice, reliefând din vers doar 
acele imagini — de obicei una sau două = ce acced la un nivel sapienţial, inițiatic al 

gândirii. 
Numele lui Mihail “Jora nu trebuie confundat” doar cu începuturile liedului româ- 

hesc.— formulare acreditată în muzicologia, 1 noastră —, ci şi cu momentul său de maturi- 
tate. Ceea ce a înfăptuit în genul simfonic, instrumental-cameral (sonată şi cvartet mai 
ales) şi lirico-dramatic Enescu, a realizat in balet şi in lied Jora. Și poate că, înainte de 

toate, muzicianul a ştiut, ca nimerii altul, să reveleze o sămânță poetică, s-o îngrijească 
și apoi s-o culeagă, nemailăsând loc, pe calea urmată de cl, decât cpigonilor. 

Mihail Jora a fost inceputul şi sfârşitul unei prime alternative în devenirea liedului 

românesc. 

  

2 Ciortea, Tudor — Un maestru al cântecului fomânesc — Însemnări cu u prilejul « concertului 

de cuniece ce de Aihail Jora, i in: Muzica, Bucureşti, ur. Î,:1957, p. '19— 20. 
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TUDON CORTEA 

“UX MAESTRU AL CÂNTECULUI ROMÂNESC | 

Însemnări cu prileju! concertului de cântece de Mihail Jora * 

"Ne este dat, poate pentru prima dată în evoluţia vieţii noastre muzicale, să ascul- 

tăm un recital de-cântece măiestre ale unui compozitor român contemporan. Este un re- 

cord și'o afirmare care ne arată nivelul la care a ajuns muzica românească în ultimele 

decenii. a A e a 

Oare dintre toate genurile muzicii, de ce apare atât de firav și de răzleţ tocmai 

micul cântec măiestrit, liedul, cum i se mai spune în limbajul universal? (Denuriire im- 

proprie, căci germanii înțeleg prin lied cântecul strofic, mai aproape de factura populară, 

pe când cântului măiestrit îi spun Gesang, ceea ce ăminteşte' de M iunesagul: medieval
). 

Ce constelație de forţe interioare unite cu un meșteșug de calitate hotărăște destinul apa- 

riţiei acestor flori miizicale de rarissimă speţă? | = 

Cântecul. măiestrit a fost considerat, în trecut, un lux al artei. muzicale; cum arii 

în sculptură statuctele lucrate în abanos sau alabastru faţă de comunul pământ ars. O 

concepţie strâmtă condamna nu demult și la noi, în muzică, asemenea produse de:arfi- 

zanat fin, drept preocupări ticluite în „turnul de fildeş”; departe de pulsul vieţii largi. 

Socotim că a fost.-o croare.. Liedul. este. produsul unei conceritrări- maxime a' expresiei mu- 

zicale, pe linia liricii universale de o înaltă semnificație. a 

EI are limbajul său propriu- Spaţiul mai larg de desfășurare al sonatei, simfoniei, 

poemului simțonic, opereiietc..dă acestora prilejul unei evoluări discursive, cu toate gra- 

dările bine ticluite, inclusiv pauzele între părți sau acele antracte cu reconfortări gastro- 

nomice, cum se practică de exemplu la audierea Ringului wagnerian. Aici, în lied, totul 

se spune direct; fără ocolișuri, din miezul unor simțăminte ce se dezvăluiesc delicat, ca un 

joc de esențe. MAE E | 

“Pie că este vorba de linia ăniplă a melodici lirice, ori de recitativul, când sprințar 

în anecdotă, când dramatic în baladă, transpunerea imaginii versului în plastica sonoră 

ține de natura esenței poetice și de talentul și temperamentul muzicianului. 

Când auzi lieduri de Mihail Jora simţi în preajma ta o personalitate! deosebit de 

pregnantă, cu un stil propriu în care, pe un fond de înaltă cultură, se înmănunchează ca- 

lităţi fundamentale : inteligenţă, sensibilitate -şi caracter voluntar. Aceste INSUȘIrI nu-l 

  

2 Textul: de faţă a fost rostit.de autor cu prilejul Serii de cântece de: Mihail - Jora, la care 

și-au dat concursul cântăreții Constantin Stroescu, Lisette Gcorgescu, Emilia Petrescu-Cironeanu, 

Yolanda Mărculescu, Maria Crișan, Cornelia: Gavrilescu, Arta Florescu, Octav Enigărescu și Valentin 

“Teodorian, acompaniaţi la” pian de Mihail Jora, Yolanda, Zaharia şi Lisette Georgescu. Bucureşti, 

Sala Dailes,. 10 decembrie 1956, concert organizat de Uniunea Compozitorilor. şi de Filarmonica de 

Stat George 'Enescu). A fost. publicat prima dată în revista Muzica Dr. 11957, p. 19—20. Va fi 

retipărit în volumul de scrieri ale lui Tudor Ciortea, ce va apărea in Editura Muzicală sub ingriji- 

rea Ilenei. Raţiu. . 00 De E „- 
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părăsesc niciodată — ele îi aparţin în mod organic —, ci doar variază dozajul lor în marile 

cotituri pe drumul pe care, neobosit, își caută noi şi noi mijloace de expresie ale talentului 

său. 
- Tematica liedurilor lui Mihail Jora nu ţine de cântul liric larg deschis al romantici- 

lor, de tipul lui Schumann sau Brahms, ci mai degrabă de genul epico-dramatic al lui Wolţ 

sau Musorgski, prin utilizarea unor motive scurte (deseori de un ambitus de cvintă) și 

aproape de prozodia versului, pe care le dezvoltă apoi prin tehnica unei armonii deosebit 

de variate. 
Caracter dârz, neşovăielnic, Mihail Jora este în muzică ancorat profund în tona- 

litate, dar în climatul acesta sonor se MIȘCĂ, cu O mobilitate de expresie uimitoare prin 

arta unor modulaţii neașteptate și prin inflexiuni sugestive, colorând detaliul unui mozaic 

ce se clădește, pietricică cu pietricică, într-o construcție solidă. 

Procedeul acesta este explicabil. | | 

Maestrul Jora este urmașul școlii germane de la Lipsca, de o mare tradiție a științei 

armoniei, la care au contribuit dascăli ca Hugo Riemann, Krehl, Max Reger și alţii 

Stilul muzicii sale ţine de forța telurică a conceptului armonic. Chiar și unele aspecte pseu- 

dopolifonice nu sunt decât intervale spre treptele acordurilor, pe care alunecăm cu vraja 

unor. chemări de sirenă. Aș putea risca afirmaţia că multe dintre melodiile sale izvorăsc 

din însuși raportul de relaţii al armoniilor. Chiar şi atunci când utilizează, deseori, mo- 

tive deosebit de pregnante, ele se desfăşoară liber și nestingherit, dar mereu regizate de 

polii unui conduct tonal deosebit de ingenios. Pe linia acestei practici armonice, Mihail 

Jora este un meșter neintrecut şi dascălul compozitorilor celor mai de seamă ai generaţiei 

medii, pe care i-a învăţat fără să-i facă ucenici-epigoni, ci luminând drumul fiecăruia Spre 

propria lui personalitate, și în, acest sens el este un adevărat şef de şcoală. 

i n seara aceasta ni se prezintă un mănunchi impresionant de 27 de cântece de Mihail 

Jora. Faţă de recolta bogată de aseimenea lucrări ale maestrului, ce va atinge în curând 

suta — multe dintre ele necunoscute incă nouă, dar păstrate în chip avar în mape bine 

“ catalogate pe autori de versuri şi opusuri numerotate migălos—, mărturisesc că nu sunt 

în situaţia, şi-din lipsă de cunoștință și din lipsă de perspectivă, de a face afirmaţii cu 

oarecari pretenţii de definitivare. e 

În cele ce urmează imi voi permi 

tecelor ce se execută. | 

După o citire mai atentă a lor, mi se pare a desluși câteva stadii pe care le-a parcurs 

compozitorul până în prezent, în evoluţia creaţiei sale de lieduri. 

| 1. Un prim stadiu îl reprezintă înrudirile fructuoase cu marii săi înaintaşi. pre- 

feraţi. De pildă cântecele Înnoptare şi Glas de toamnă pe versuri de Adrian Maniu (op..14 

nr. 2 şi 5), deși tematica lor cuprinde unele intonaţii apropiate de muzica românească, 

amintesc prin felul lor de tratare în acompaniament şi prin bogata armonie cromatică de 

meșteșugul lui Reger. 
| 

La fel în poezia Pasăre verde de Zaharia Stancu mai stăruie oarecare atmosferă 

brahmsiană. Dar și aceste reminiscenţe sunt filtrate de puternicul talent al compozitorului, 

din care-se desprinde uşor pulsul propriei sale personalități. 

2. Stadiul următor pe care-l parcurge Mihail Jora reprezintă o metamorfoză a 

concepției sale, fericită pentru nașterea liedului românesc : este convertirea sa la muzica 

noastră populară. Bănuiesc că nu a ajuns aici pe calea unor acumulări folcloristice, ci 

mai degrabă indirect, stimulat de farmecul poeziei unui Bacovia sau Arghezi, pe care a 

transpus-o în muzică având o viziune de geniu. | 

“Tranziţia o fac versurile lui Bacovia care, la rândul lui, a descins din Paradisurile 

artificiale ale lui Baudelaire, pe meleagurile mohorâte ale Bacăului. El a știut ca nimeni 

altul la noi să descrie, cu o versificație schematică, stările sufletești cele mai dezolante, 

dar lipite de fața pământului nostru, pământ care i-a dat până la urmă forța interioară 
.- 

să renască precum pasărea Phoenix, după ce și-a lepădat picile sufletului său bolnav. Paleta 

te să trag unele concluzii numai pe marginea cân- 
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lui pornește de la tonurile neutre de alb și negru, pe care le imbină uncori într-un gri sfâ- 

şietor ca melopeea infinită pe care o toarnă compozitorul peste versurile poezici Moină. 

Ciocnirea dialectică dintre toamnă şi iarnă este subliniată din începutul solistic al pianu- 

lui printr-o suprapunere bitonală cu o dizolvare lentă, a moină, într-o cadență îrigică, 

apoi totul se deapănă iremediabil de trist, pe același refren : „Şi plouă, Și ninge, [Şi ninge 

şi plouă”. 
îi | 

Aceeaşi destrămare dramatizată până la culme o găsim în poezia Furlună, din care 

maestrul Jora a făcut un îel de Erlhânig modern, de o mare forță ritmică, întretăiată de 

alămuri stridente de apocalips. | | 

Cu versurile maestrului Arghezi, compozitorul nostru coboară definitiv pe tărâmul 

melosului popular. Îl obligă la aceasta meșterul „cuvintelor potrivite” din substanța 

vieţii românești. Ca și Schumann, pe căi muzicale, În Davidsbiindler, poetul Tudor Arghezi 

tună şi fulgeră contra închistării filistine, cam în felul acesta : „.-. Ei (adică dascălii de 

limbă românească) fac dicționare, culegeri, categorii și clasificări : limba fuge înainte. . . 

am încredere în inteligența noastră, că piciodată nu va deveni atât de academică și de 

organizată spitaliceşte pe catedre, încât să oprească vorbele de a ieși cu picioarele goale, 

să le interzică să fluiere şi să umble haimanale” (şi așa mai departe). ( Cronicarul, 1930, nr. 1) 

_ Fi bine, Cântecul din fluier reprezintă și în paleta maestrului Jora această simpli- 

ficare dezbrăcată de podoabele unei cromatici supraîncărcate și țâşnită pe limba poporu- 

lui, ca un oftat prelung de bocet, întretăiat cu accente de mânie aproape de blestem. Este 

una dintre capodoperele sale de cântec măiestrit pe limba noastră. Dar acel rondo ţesut 

delicat pe un parlando în surdină, ce se cheamă Buna-Vestire, viziune laică a înfăptuirii 

cristice, şi. Ghicitoare, pe care. regret că nu o auzim astăzi ? Ce pace lăuntrică a stăruit în 

sufletul maestrului Jora ca să atingă aici simplicitatea perfecțiunii, înainte de a porni din 

nou pe drumuri răscolite ? | 

Din fericire, contactul cu poezia argheziană va rămâne o permanență în creaţia 

maestrului Jora. Regăsim acelaşi fel de stilizare a elementelor populare și în cântecul De 

Paşti pe versuri de Ion Pillat, legănate în ritm de colind. La fel şi Ciocârlia lui Lucian 

Blaga, care urcă pe salturile cromatice din acompanianient, ca apoi din văzduh să toarne 

acea. melopee limpede și hieratică „descântând păcatele peste toate satele”... Sau, mai 

târziu, acel Chiot pe versurile Marianci Dumitrescu, izbucnind din acut pe o decimă pră- 

vălită pe strigătura „dlelei, | Alelei, ] Oameni, | Oamenii mei...”, pe ton de baladă 

populară, ţinut pe o diatonică simplă cu interesante alunecări modale. 

Chiar şi pe versurile marelui nostru clasic Mihai Eminescu, în sonetul A fară-i toamnă, 

dar mai ales în poezia Ce stă vântul să tot bată, de o factură apropiată de metrica populară, 

compozitorul izbutește să îmbine meșteșugul unei armonii diferenţiate cu un contur me- 

lodic cu vădită aderenţă la muzica românească. 

„Pe măsură ce Mihail Jora. se îndepărtează de cuvântul mustos, cu rădăcini adânci 

în versul popular, Și se îndreaptă spre lirica universală, cu implicaţii mai abstracte, ca in 

poeziile din Cartea cu chipuri de Rainer Maria Rilke, și muzica Sa devine mai ermetică ; 

cuprinse parcă de neliniştea singurătăţii, acordurile sale se invălmășesc cu glasuri stridente, 

iar conturul melodic se fărâmiţează şi se pierde fără urmă, ca mireasma. 

“Sunt momente singulare în creaţia unui artist, din care va ieși apoi la lumina zilei, 

cu o reînnoită sete de viață şi de luptă. 

Un stadiu nou îl reprezintă ultimele cântece ale maestrului, pe versuri de Mariana 

Dumitrescu. 

Aparţinând unei poete tinere, cu afinități care izvorăsc din simbolismul francez 

şi merg spre un nou realism epic cu rezonanțe româneşti, versurile Marianci Dumitrescu 

ne prind prin prospețimea și avântul ideilor şi prin plastica unor metafore de o sonoritate 

muzicală : „O, timp, | Prietene timp, | Dăruieşte-mă cu O primăvară nouă. Sue Pe aceste 

cuvinte, cu care începe poezia Rugăminle, maestrul Jora încearcă un nou stil, cu aspre re- 

zonanţe, dar simplificat pe linia unui diatonism în care melodia se desfăşoară liberă, 

pe planuri armonice largi, distanţate, fără acea tehnică migăloasă de inflexiuni tonale cu 
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care colora mai Înainte. fiecare cuvânt, aproape" fiecare silabă. De astă dată, sublinierea 

sensului poetic se face pe porțiuni mai ample, cu respirări care reliefează plastic ideca și 

fixcază imaginile generale. ia Aa 

Pe aceeaşi linie se înscriu și Cântecul din auroră şi Ospăţul. . SR 

Din acest ultim ciclu, opus 38, cântecul nr. 5 intitulat. Pasărea naltă mi se-pare a 

fi cel mai reprezentativ. Atât versurile cât și muzica se contopesc aici într-o idee sculptată 

cu-precizie și realizată cu o judicioasă dozare a mijloacelor de expresie. Totul se desfășoară 

aici. îngemănat spre bolta finalului, când ;„pasărea-gând se pierde în -cerul afund ca:un 

hău”, pe răslirarea unor expresive acorduri bitonale. Este o sinteză a întregii experienţe 

a maestrului Jora, este și o culme de pe al cărei orizont larg întrevedem noi realizări și noi 

victorii în creația muzicii româneşti. o 

În încheiere, cred că merită să felicităm conducerea Uniunii Compozitorilor pentru 

prilejul pe care ni l-a dat de a cunoaște, în cerc mai larg, cel puţin o parte din cânte- 

cele maestrului Jora. Să ne exprimăm, de asemenea, admiraţia pentru priceperea și efortul 

depus de distinși noștri interpreți în executarea unor. cântece deo dificultate neobiş- 

nuită în repertoriul vocal de la noi. Efort pe care noi cu toții trebuie să-l depunem, 

din ce în ce mai susținut, pentru cunoașterea.și valorificarea artei românești. :--: 

Numai astfel ne vom putea convinge că multe dintre liedurile maestrului Jora ar 

merita. să. figureze în repertoriul muzicii “universale contemporane, alături bunăoară de 

Cântecele italiene de Joseph Marx, de ciclul Marienleben de Hindemith, sau mai nou ală- 

turi de Cântecele ebraice ale lui Șostakovici. n | i N a 

Numai cunoscând şi preţuind valorile culturii româneşti, vom-putea pretinde să 

fim integrați odată, fără îmbulzelă, ci pe dreptate, în istoria culturii universale. ae 
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ADA BRUMARU 

„CÂNTECUL DIN FLUIER” 

Valoarea unui artist se lasă surprinsă câteodată și în consistenţa unei singure piese, 

a cărei ordine interioară adună o sumă de gesturi creative, iradiind — dincolo de modesta 

ci durată sau întindere în spaţiul. contemplării — înțelesuri ale totalității operei sale. 

Cântecul din fluier este o capodoperă, și ca atare el dă seamă asupra însuşirilor de prim 

ordin cu care Mihail Jora.a operat, lucrând cele peste o sută de cântece de maestru al 

muzicii vocale de cameră româneşti. O asemenea performanţă arată, și fără multă cer- 

cetare, cât de extinsă a fost cultura poetică a autorului și în ce măsură a dezghiocat el 

sensurile versului și natura lirismului la poeţii pe care i-a ales. 

R Cântecul din fluier, piesa finală a opusului 16, pe versuri de Tudor Arghezi, aduce 

în lumina discuţiei, ca un prim element, poziţia culturală — cu totul remarcabilă — pe 

care se situa compozitorul. Arghezi debutase cu mult timp în urmă, cu aproape trei decenii, 

'dar Cuvintele polrivite au fost publicate abia în anul 1927. De aci sunt extrase primele 

trei piese ale ciclului joresc : Gizicitoare, Buna-Vestire şi Vaca lui Dumnezeu. În 1935 apă- 

rea culegerea Cărticica de seară ; ca cuprindea şi Cântecul din fluier.-Nu va trece nici un 

an și Mihail Jora va încrusta aceste poezii într-un grup de patru cântece (1936). 

„O serie de lieduri după Arghezi,: nimic mai firesc, mai de admirat de conștiința 

publică în ultimele decenii sau astăzi. Dar în epocă? Trebuie să cvaluăm faptul că recep- 

tarea-lui Tudor Arghezi a fost târzie; frânată de suspiciune Şi contestări. Asemuind în- 

ceputul de drum al lui Arghezi cu destinul lui Paul Valâry, George Călinescu nota că, 

până în preajma publicării: Cuvintelor potrivite, poetul era aproape necunoscut: mediilor 

literare. Dacă tânără “critică de atunci (Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu) l-a 

prețuit prompt, nu puţine au fost vocile care îi tăgăduiau valoarea. Motive diverse (con- 

servatorism, “acuza “de facilitate, minimalizare a expresici, nedesluşire corectă a ideilor) 

i-au 'aşezat-pe lon Barbu, Nicolae Iorga, Alexandru Philippide, Mircea Eliade într-un 

front comun al opiniei intelectuale ostile. În acest context, cititorul de poezie şi spiritul 

independent: care era Mihail Jora îl alege pe Arghezi, sesizând substanța versului, senti- 

mentiul înalt și nuanţat al ideii de divinitate, drama morală pulsând în imaginile şocante 

sau ingenuc; nota' de deznădejde, adevărul compasiunii față de imperfecțiunea vieții 

omului prins în capcana lumii. Aşa cum se legase de George Bacovia, cu autoritatea ges- 

turilor săle decise, spectaculare, compozitorul: adoptă Și această poezie, pentru profun- 

zimea semnelor ei vitale. Bacovia și Arghezi, amândoi, modernişii în epocă! (Există un 

circuit care leagă cântecul Moind, din 1935, de Cântecul din fluier : melopeca infinită in 

priniul, recitativul continuu în al doilea, cenușiul ca ton de culoare în amândouă. Dar 

ele sunt și foarte. diferite : dezolarea — mai artificială — la poetul culegerii Plumb, este 

dincolo. destrămarea tragică a fiinţei): Mihail- Jora: a: ştiut să găsească fiecărui poet echi- 

valări sonore construite după legile propriei maieutici. A ga 

În mod special, Cântecul din fluier a fost. obiectul unor analize riguroase privind 

soluţiile “de limbaj şi formă. Ștefan Niculescu observa că „el reprezintă o contribuţie valo-! 

8 — c. 234 
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roasă la elaborarea unui stil național contemporan” îi, în aceste rânduri fiind afirmată 

ideea că piesa poate fi un martor pentru întreaga operă vocală a lui Mihail Jora. 

Ne-am propus să subliniem două aspecte : primul se referă la modul în care com- 

pozitorul a reușit — magistral — opţiunea definitivă pentru intonația folclorică tocmai pe 

versurile lui Tudor Arghezi, cel care a năvălit în peisajul poeziei naționale lăsând drept 

„testament” o carte românească : 

"În seara răzvrătită care vine 

De la străbunii mei până la tine”. 

Să privim acest ciclu de cântece, rememorând recitativul de baladă populară din 

Ghicitoare, cântecul de leagăn parlando din Buna-Vestire (care nu este viziurie laică, așa 

cum i-a fost necesar criticii literare să eludeze subtilitatea ideii despre întruchiparea divi- 

nităţii în om), în fine recitativul liber structurat asimetric, care urmează silabă-notă or- 

ganizarea. versului, ritmica sa reală şi interioară, având drept rezultat o expresie naturală 

a tânguirii obosite... „Inima mi-e drumul cu ploile, mi-e drumul. cu praful. şi. oile..." 

(Cântec din fhiier.). Piesa aceasta (expresionismul nu e departe) devine emblematică. O 

existenţă care se zbate în „mocirlă și smâre”,. existență patriarhală de sat sărac bătut de 

vântul câmpiei, într-un spaţiu care este matcă pentru. cântarea din fluier. Să. amintim 

însă că tocmai în text fluierul nu există. Simbolul este superb. lată că Annie Bentoiu 

traduce, ca poetă, pe Arghezi, formulând : Chant sur un chalhumeau: Mihail: Jora plăsmu: 

ieşte — inconfundabil românește — „cuvântul oftat”, vibrația sonoră a unui peisaj Su- 

fletesc înglobat peisajului autohton evocat aaa | a 
s . . 

Al doilea aspect asupra căruia merită cred să ne oprim . decurge din faptul că 

marea poezie nu este niciodată univocă. Chiar un poet enigmatic ca Novalis se revolta 

împotriva „misterului: popularizat '”. Deși poeziile lui Tudor Arghezi păstrează permanent 

un sâmbure de taină, ele pot fi înţelese cu prima reacție a receptivității noastre la ceea 

ce este evident, imediat. Dar, în același timp, mai multe înțelesuri se joacă în straturile 

adânci ale discursului poetic. În Cântecul din fluier jalea, amărăciunea, golul existențial, 

nimicirea vieţii în mizerie neagră exprimă, așa cum s-a Spus foarte des, saferinfele făra- 

nului român. Pe el „stolul de muște tabără să-l muște”, e] nu are de unde bea apă curată, 

el caută „izvorul cu undele noi” și „soarbe din borş de noroi”. Ia 

_ “Dar în centrul acestei tragedii stă un cuvânt cheie — primul —. : înîma — cuvânt 

care se repetă şi care iese de sub faldurile negre ale nenorocului (,,În toate înima bate şi 

tresare. . .* ). Vocea şi pianul recită împreună acest vers. Poezia, are o covârșitoare încăr- 

cătură afectivă. Pe de o parte, omul care vorbeşte este un om sensibil ; împotriva aparentel 

abrutizări, sufletul său există, el a rămas o ființă umană. . SE 

| Mai aflăm însă încă un sens: poetul însuși intră în planul adevărului, trăiește 

criza morală a destrămării, trece de la vehemență la contemplare și la o nerostită com- 

pasiune. _ | e 

Compozitorul concepe, în imobilismul cuvintelor „oitate” pe recitativul în trepte 

apropiate, o'linie fragilă, uşor mobilă. În mod cu totul deosebit pentru maniera lui Mihail 

Jora se remarcă tocmai aici absenţa unui suport armonic consistent. „Cântecul e susținut 

de câte o notă sau un acord la pian — nota Lisette Georgescu; Observăm că isonul sau 

desenele subțiri contrapunctice creează un plan secund, peste care suspinul îndelung plu- 

teşte con malinconia e senza rigore. . | 

ă - urma lecfurii acestei piese putem testa o dată mai mult sensibilitatea, afecti- 

vitatea compozitorului, subtil ascunse prin toate :mijloacele artei şi comportamentului 

(hotărât, exact, lucid, tranșant). Adăugăm, drept încă un semn al aceleiași discreții — până 

la-urmă creatoare de stil —, că în plăsmuirea acestui lung vaier nimic nu dublează pleo- 

... pa. - . 
... 

: 21 Niculescu, Ștefan — Reflecţii despre muzică (studiul Creaţia de cântece a lui Mihail. Jora), 

-București, Ed. Muzicală, 1980, p.. 186. ---: - n. a 
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nastic puritatea expresiei ; în raportul dintre cuvânt și muzicalitatea versului nu există 

melismă, nu există vocaliză. Din unitatea silabă-sunct, pe optime, creşte forma nestrofică, 

cuprinzând într-o desfăşurare lentă dinamica gradaţiei sugestive. În câteva minute se 

organizează muzical tabloul veșniciei, cu infinite detalii. Ca şi la Arghezi, viziunea este 

„microscopică și telescopică”. Sentimentul curgerii timpului, acumulat în timp, se con- 

fruntă cu clipa. 
Ştim că Mihail Jora a dispus de mijloace infinit variate pentru a tălmăci poezia ; 

dar am dori să subliniem faptul că acele poeme selectate de el au emoţionat și straturi 

mai ascunse ale conştiinţei sale, deschise — în adânc — chiar şi palpitului sentimental. 

Cine iubeşte, cu atâta ardoare, Tristan şi Isolda sau Guvre-Lieder de Schânberg, nu poate 

fi numai un intelectual obiectiv, rafinat, rece. Pe această cale a înțelegerii ajungem, cred, 

la culmile din opusurile târzii, pe versuri de Mariana Dumitrescu... de la linia ușor 

tremurată din Cântecul din fluier, la zborul rotit, înălțat în spirală șovăielnică, al melodiei 

din Pasărea nallă. 
Revenind la Cântecul din fluier, cred că această piesă este materie primă pentru mai 

multe interpretări, ce descoperă subtilitatea acestui poem muzical de elită. În consecinţă, 

şi tălmăcirile reprezintă punctul de vedere al generaţiilor succesive de muzicieni. Lisette 

Georgescu, prima lui interpretă, deţine o experiență personală unică : l-a învăţat şi l-a 

cântat alături de:Mihail Jora. Creaţia lui Valentin Teodorian, mai târziu, a fost pe măsura 

capodoperei. De curând, Georgeta Stoleriu, împreună cu Tinca Dumitrescu, descoperă o 

altă cheie, explorând indicaţia seuza rigore și distribuția, marcată în text, a accentului; 

cuvântul înima devine un relief.: 
| | 

Același cântec se ascultă și altfel. Arghezi spunea : „Limba fuge înainte”. La îel 

marea muzică, odată cu tălmăcirea ei. 

— în: Muzica, București, serie nouă, nr. Î, an 3, 1992, p. 21—23



GEORGE DREAZUL. . ... i Sa i 

DEMOAZELA MĂRIUȚA ei 

1 . 

Demoazela Măriuţa, balet în 3 tablouri, scenariul de Apriliana Medianu, muzica. de 

Mihail Jora. În stagiunea trecută, Opera Română din București Şi-a înscris în repertoriu, 

cu un răsunător succes, baletul Demoazela Măriuţa, care în: domeniul creaţiei și în istoria 

culturii românești este unul din evenimentele cele nai importante. pe care. muzica de 

scenă le-a putut produce în vremea din urmă. Atât prin substratul ideatic, prin substanța 

muzicală şi prin planul scenic, baletul Demoazela Măriuţa este o impresionantă Întrit- 

chipare artistică a unui moment de istorie şi spirit românesc, magistral realizat prin graiul 

muzicii şi al coregrafiei.  Germenii provenienţei scenice a.lucrării sunt. de aflat în acti- 

vitatea literară şi critică, puţin cunoscută şi apreciată, a lui Alexandru Antemireanu, din 

care, pentru dovedirea ascuţimii şi pătrunderii simțului critic al autorului, este de rea- 

mintit volumașul de încercări” intitulat Junimea şi oadele ei. Constatând, între altele, 

lipsa unor informaţii sigure şi îndestulătoare cu privire la dezvoltarea literaturii române 

între 1830 şi 1870 — el scria în jurul-anului 1900 — „Antemireanu se adânceşte în studiul 

evenimentelor care stău în pragul formaţiei actualului stat modern român, ajungând la 

concluzia că „.-.- revoluţia, unirea și aducerea unui domn strein au fost cele trei mari 

puncte în jurul cărora s-a produs o serie de neintrerupte agitaţii în spirite, cele trei focuri 

care dogoreau toate sufletele. . „Atmosfera spirituală în care ia ființă ideea baletului 

Demoazela Măriuţa este formată din o astfel de,„agitaţie în spirit”, izvorâtă în preajma 

Revoluţiei de la 1848 şi provocată. de mișcarea bonjuriștilor. 

Ea este înfăţişată într-o amplă şi sugestivă frescă în romanul istoric Din Vremea. 

lui Căpitan Costache, în care Antemireanu concentrează evenimentele din 11 iunie 1848, 

veridicul faptelor și precizia datelor fiind ele însele de mai mare valoare decât pretextul 

literar al unei iubiri nenorocite. Ceea ce a fost ales din acest roman pentru alcătuirea 

scenariului baletului este cuprins, în bună parte, chiar în capitolul prim al lui. Apriliana 

Medianu s-a oprit stăruitor la acest capitol introductiv, în care sunt expuse ideile funda-: 

„mentale ale romanului, la care a adăugat întrunirea tainică la o cârciumă dintr-o mahala: 

“şi „soareaua”, care se încheie cu izbucnirea revoluției. Schița scenariului se formează deci 

pe temei de fapte istorice din zbuciumatele lupte care au fost duse pentru crearea statului ; 

român. În curentele de viaţă, de credințe şi aspirații ale vremii, influenţele venite din lumea. . 

Orientului greco-turc se ciocneau cu ideile Apusului, având însă a se impune încetul cu 

încetul spiritul poporului, ale cărui izbânzi, din ce în ce mai însemnate, se măresc și 

înmulțesc necontenit, cucerind progresiv ȘI definitiv toate poziţiile. necesare. Alături. 

insă 'de aceste inflăcărate zbateri pentru succesul ideilor de eliberare şi afirmare, poate 

chiar în dramaticul vălmășag al luptelor, în toiul lor, în gravitatea şi solemnitatea lor, 

pândea. ridicolul. Pune una lângă alta numai apariţiile vestimentare ale „bonjuriştilor”” 

ȘI „pantalonarilor” cu ale purtătorilor de anterie, pentru ca să presimți cum din contrastul 

lor răsare germenul comicului. Spiritul care agită atâtea personaje se arată în aceleaşi 

contrastante realităţi care provoacă la orice clipă apariția comicului, a voiei bune, a umo- 
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rului şi râsului. Ceea ce Antemireanu scoate în evidenţă, ceea ce observă şi descoperă cu 

aceeaşi agerime ca şi Filimon şi Ion Ghica sunt lăutarii, muzica şi jocul. E zi de Paşti. 

Maidanul din Dealul Spirii ,,... gemea: de hime înghesuită împrejurul celor patru dula: 

puri mari; în care se invârteau flăcăii, fetele rari şi copiii. mprejurul lor mişuna mulțimea 

celor care nu-şi găsiscră sau nu aveau de gând să-şi găsească un locşor de stat jos. Mai 

incolo, hore îritinse, alcătuite din tineri în haine nemţeşti negre sau pestriţe, din femei 

şi fete mari, se mișcau vesele după viersul lin al cobzelor şi lăutelor. Iar pesub umbrarele 

de lângă dulapuri, bătrâni şi tineri, femei și copii în grupuri se veseleau la glasul altor 

cobze, altor lăute şi altor voci ale acelor trubaduri naţionali. Românul, pe atunci, ca şi 

acum, nu făcea: nici un chef fără lăutari, şi de lăutari n-aveai unde să te miști în 

ziua: aceca pe maidanul din Dealul Spirii”. Pentru :compozitor — motive de sugestii 

şi îndemnuri stăruitoare de a surprinde şi reda atmosfera muzicală, astfel pezentată de 

romancier: i 
| | 

"Acţiunea însăși constă din conspirația bonjuriștilor, care se hotărăsc să aducă pe 

maidan și să joace geamala, prohibită printr-un afiş al cârmuirii, poate tocmai pentru 

motivul că ea evoca Orientul turco-arab, de unde fusese adusă la noi pe vremea lui 

Caragea, din care pricină se şi nunica „„giamala lui Caragea”. Descrierile lui Papazoglu, 

Ion Ghica şi Olănescu ne informează că. „giamala cra o momâie de femeie mare, de:6 

metri înălțime, cu 2 feţe, în faţă sus şi în dos era câte o oglindă pătrată, peste cate 

atârnau panglice de şic, ce serveau în loc de caps trupul ei era gros cât o butie. Ea 

era ţesută pe dinăuntru cu cercuri, şi pe dinafară lipită cu hârtii colorate; cămaşa îi 

cra de culoare albă, faţa din spate şi şorțul din față — de culoare roşie, garnisită cu flori; 

in față avea două mâini împreunate la piept, ţiind un buchet de flori, tot asemenea şi în 

spate avea două, mâini, iarăși împreunate la piept, însă fără buchet. Această giamală avea 

tin om înăuntru, care o ţinea de belciuge, căci nu era grea, şi juca la cântecul lăutarilor ; 

jocul ei'era:foarte domol; plimbându-se. .. giamala juca pe strade şi la Moși cu începere 

din ziua de Paşte până după Moşi, o chema toți în curţile lor, precum chiamă astăzi 

călușarii”. (Papazoglu). Astfel o descrie şi Antemireanu. Măriuţa, slujnică în cârciuma 

în care bonjuriștii își ţin subversiva lor întrunire — altiel este tratată în romanul lui Ante- 

mireanu — , intervine ca element de diversiune şi linişte pentru zbirul Agiei, care sur- 

prinsese conspirația. În tabloul al doilea, care formează miezul acţiunii scenice și care, 

din cauza importanței lui muzicale şi coregrafice, ar îi putut da numele piesei, geamala 

este adusă pe maidan și joacă în faţa bucureştenilor — gcamala, ca şi întreg cortegiul, 

primită după cuviință, cu jocuri, neastâmpăr şi voie bună, de întreaga asistenţă, formată 

din mahalagii, bonjurişti şi alte „obraze”” amestecate prin mulțime. Şi de astă dată Mă- 

riuţa intervine pentru liniştea. zbirului, care urmăreşte să aresteze pe bonjuriști, lovind 

cu cnutul poporul strâns la petrecere, calcă în picioare geamala şi întrerupe astfel veselia 

generală. Punga unui grec bogat este pusă la contribuţie pentru ca Măriuţa să meargă 

intre timp -lă marșanda - de mode şi să devină Demoazelă elegantă, formă în care va 

apărea la soareaua din tabloul al treilea, dându-se faţă de zbirul Agiei drept dansatoarea 

trupei de operetă străine, tocmai sosită în ajun la Bucureşti. În momentul când — în 

acest al treilea tablou — Barbu Lăutarul cânta — cântec veritabil, nu numai mimare —, 

când soareaua cra în toi, iar Demoazela Măriuţa încerca zadarnic să facă „poante” ŞI 

să dovedească zbirului că este dansatoare de operă, şeful bonjuriștilor apare în scenă Și 

anunţă că Regulamentul Organic a fost ars, şi mișcarea revoluționară, în sunetele răgu- 

şite ale lui Deşteaptă-te Române, se dezlănţuic. Zbirul „aderă” la mișcare, bineînţeles după 

ce poporul își astâmpără faţă de el setea de răzbunare. 

ME , 

Se conturează, deci, din mulţimea variată a participanţilor la acțiune cele trei 

personaje centrale : demoazela Măriuţa, zbirul Agiei și şelul bonjuriştilor, care fac să se 

întrevadă distribuţia motivelor muzicale principale. În concepţia lui Jora, caracterizarea 

muzicală a personajelor este însă numai o parte a operel. Rol tot aşa de îrisemnat, dacă 
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nu chiar de mai mare importanţă, revine caracterizării psihologice a maselor, a grupurilor. 

Mai mult : ceea ce nimeni n-a avut, intuiţia genială. de a exprima 0 epocă, o mișcare, un 

curent de idei printr-o imagine cunoscută, a izbutit să realizeze Jora;prin ecourile, slabe 

la început şi de-a lungul partiturii, puternice şi biruitoare la încheierea ei, ale fragmentelor 

de Deşteaptă-te Române, care se impun ca un minunat mijloc de strângere, coordonare şi 

unificare a ideilor în jurul acestei idei centrale, revoluţionare, fireşte, prin prisma umorului 

şi a comicului, văzute şi tratate. - ae IE o 

Elemente melodice din Deşteaptă-te Române exercită asupra spiritului muzical al 

compozitorului Jora atracţie deosebită. Îndeosebi este utilizat de el şirul ascendent al 

primelor cinci trepte succesive din gama minoră, care formează începutul cântecului. 

Fragmentul se află întrebuințat la Jora și în baletul său La piaţă, el constituind partea 

finală a lucrării. Dar şi mai ingenios folosit şi aplicat este acel pentacord în muzica noului 

său balet, Demoazela Măriuţa, el sugerând năzuinţele şi încercările de definire şi constituire 

a imnului revoluţionar şi, printr-aceasta, a ideii de revoluție însăşi. Abia în tabloul ultim, 

odată cu vestea izbucnirii revoluţiei, răzbate în orchestră şi se imprimă în spirite imaginea 

muzicală a imnului, șarjată, deformată de viziunea comică a situaţiilor și de umorul com- 

pozitorului. Sensibilitatea patrioților rigorişti nu are motiv să fie neliniștită. Istoriceşte, 

la data când se întâmplă cele înfățișate în scenariul schițat de Apriliana Mcdianu, Deș- 

teaptă-te Române nu exista. Melodia, da ! Dar adaptată unor versuri ale lui Grigore Alexan- 

drescu. Aceeaşi savuroasă aplicare comică își găseşte în spiritul compozitorului melodia 

Marseiezei, cântată la noi, mai ales în vremea anterioară evenimentelor expuse în sce- 

nariul din Demoazela Mâtiuţa, sub denumirea de Marșul lui Napolcon. Ea. este între- 

buințată în muzica baletului, la începutul tabloului al doilea, ca marş al alaiului geamalei. 

nsă somptuoasa arhitectură a muzicii lui Jora nu se clădește nici pe motivele lui 

Deşteaplă-te Române, nici pe ale Marseiezei, ci pe viguroasele, năvalnicele ritmuri de 

jocuri româneşti. Fie împrumutând elemente tematice din folclorul nostru muzical, fie 

parodiind sau imitând altele, fie creând motive originale, Jora tratează partea muzicală 

a coregrafiei cu impresionante mijloace persbnale, neîntrebuințate şi nevalorificate până 

astăzi în muzica românească. Astfel este realizată întreaga latură de joc a baletului, a 

cărei culminaţie este 'atinsă în cele cinci dansuri din tabloul al doilea, fără a se putea 

trece cu vederea însă şi Polca, Valsul, şi Geamparalele din ultimul tablou: Ingenioasele 

inspiraţii melodice şi impulsivele, irezistibilele incordări şi tensiuni de succesiuni ritmice 

ale dansatorilor,' un adevărat delir ritmic, au fost redate în scânteietoare sonorități 

orchestrale. Sunt in dansurile lui Jora dezlănțuiri de vioiciune şi creșteri dramatice care 

formează pagini de muzică din cele mai originale şi mai reuşile pe care vremea noastră le 

poate însemna în istoria artei, şi nu numai a celei românești. Deşi în această operă a comi- 

cului, grotescul şi burlescul stau mereu la -pândă şi ameninţă: valoarea operei de artă, 

totul în lucrarea răaestrului Jora se prezintă: în forma desăvârşită a, echilibrului clasic, a 

măsurii, ordinii şi simetriei, a rotunjimii, proporţiei şi unității stilistice. Chiar frecventele 

disonanţe ale armoniilor sale sunt topite în integritatea facturii, acidulând, piperând an- 

samblul, pentru ca nota umorului, a voiei buric, a comicului să fie mercu prezentă şi vie. 

Veridicul dă prilej compozitorului să plăsmuiască pagini de pictură muzicală, 

uneori de brutal realism ; aparentele asprimi ale teatrului se păstrează totuși în raza ex- 

presivă proprie şi ingăduită artei sonurilor. Credem că unele din cele mai reuşite momente 

de acest fel sunt cele în care, spre sfârşitul. ultimului tablou, se dânsează în jurul zbirului 

Agiei, care, „buşit” până la exasperare, ascultă de sfatul Măriuţei ca să devină ... rc- 

voluţionar. Această convertire dă naştere explozibilelor accente, răgușite şi dogite sub 

avalanşa trepidantă a iureşului final, ale părții a doua din melodia lui Deşteaptă-te Române, 

scenă care, în realismul ei, aminteşte pe cea similară. de Priigelei din Meistersinger. lar 

Măriuța, copilă din popor la început, fată de serviciu in cârciuma în care bonjuriştii se 

adună pentru conspirația. - aducerii geamalei, pune în vibraţie coarda lirică a compozi- 

torului, care-i consacră ca temă o graţioasă, delicată şi senină linie melodică. Această 

linie se modifică apoi, potrivit evoluției. . . sociale şi orale a eroinei, iar odată cu dezvoltarea 
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Măriuţei în demoazelă, desigur, mai ales în spiritul lui Jora, nu putea rămâne necxploa- 

tată şi tratată conform situaţiei şi” necesităților logice ale comicului muzical, ce zburdă 

sprinten Şi sprinţar sau se revarsă în torente de voie bună sănătoasă şi românească, dând 

relieful şi coloratura proprie, originală, caracteristică muzicii fericitului ei creator, Mihail 

Jora. La fel este tratată şi valorificată expresiv tema zbirului Agici, pătrunzătoare, auto- 

ritară ŞI sigură ca un semnal de trompetă, la apariţie, caricaturizată apoi, pe măsură ce 

autoritatea ei scade şi se afundă în ridicol, personajul pe care el îl reprezintă fiind legat 

burduf, bătut şi „convins” să renunţe la... ceea ce fusese şi insemnase, o 

| La soareaua din tabloul ultim, alături de vals, geamparale — toate autentic (2!) 

româneşti -- , pentru a da pe deplin imaginea muzicală a vremii, Jora aduce pe scenă 

a 

şi pe Barbu Lăutarul, care cântă, acompaniat de vestita lui cobză, o romană de inimă 

albastră, care-şi află mai greu voita rezonanţă în spiritul auditorilor de azi, dar care con- 

sună de minune cu atmosfera particulară a Bucureştilor lui vodă Bibescu. | 

% 

Pentru o muzică atât de finită, definitivă în ţelurile ci expresive, ideca scenică şi 

realizarea gestică și coregrafică devin probleme care au de dat răspunsul în primul rând 

la întrebarea despre necesitatea însăși a colaborării muzicii cu alte forme de expresie. 

Independent de imaginile optice pe care teatrul le pune la dispoziție pentru realizarea 

scenică a operei, muzica conţine şi redă — prin mijloacele proprii ti, fireşte — ideile călă- 

uzitoare care alcătuiesc laolaltă acțiunea. Este tiscant a adăuga elemente eterogene unei 

unităţi. artistice, uriei opere de artă, în care chibzuinţa estetică a creatorului pare a îi 

folosit cu strictă economie de niijloace şi cu magistrală stăpânire a tehnicii toate resursele 

necesare pentru ca opera să fie definitivă, desăvârşită. Cine a ascultat în sala de concert 

cea mai mare parte a muzicii simfonice din Demoazela Măriuja şi-a putut da seama cât de 

completă, definitivă, este opera. Adaosul scenic, comentariul gestic şi coregrafic şi com- 

plementul teatral nu şi-au făcut simțită lipsa. Muzica a răsunat în deplina ei unitate și 

integritate, în toată impetuozitatea şi verva ei, elocventă şi convingătoare, plină de duh 

şi voie bună. 

Răspunderea realizării scenice a baletului Demoazela Măriuja — inţelegem mai 

intâi a planului de acţiune schițat de Apriliana Medianu, apoi transpunerea în mișcări cor- 

porale, atitudini, gesturi şi scheme, tălmăcirea coregrafică a muzicii lui Jora — şi-a luat-o 

Floria Capsali. Decorurile şi direcţia tehnică a scenei au revenit pictorului Victor Feodorof, 

iar costumele — acestuia şi Elenei Suchi-Dinu. Pe cât de sigur a conceput Jora şi a reali- 

zat muzica şi pe cât de unitar, pe atât de numeroase, disparate şi greu de coordonat şi de 

contopit într-o unitate perfectă — intre cle şi impreună în marea unitate a efluviului 

sonor şi vizual care formează laolaltă opera — sunt elementele plastice care intervin în 

infăptuirea scenică. 

Dacă în concepția realizării scenice autenticitatea istorică a locurilor, a costumelor, 

a mișcărilor şi a dansurilor intră în calcul ca factor hotărâtor, se cere din partea celor ce 

poartă răspunderea înscenării, a acțiunii, a montării şi a întreg ansamblului de reconstrucţie 

a: realităţii din vremurile sugerate de scenariu o informaţie științifică bogată şi temeinică. 

Alta este situația când fantezia își ia asupră-şi rolul de intruchipare a unui mediu de viaţă, 

aşa cum ar putea fi întrezărit sau inspirat de capriciosul, dar logicul joc al plăsmuirilor 

muzicale. Evident, în cazul dintâi, realitatea istorică ar fi să însemneze numai materia 

primă asupra căreia urmează să se săvârşească prelucrarea artistică, stilizarea necesară ! 

Nu s-ar putea afirma cărei concepții aparţine fcalizarea scenică a Operei Române din 

Bucureşti. Puținele date cunoscute asupra Bucureştiului de altădată își arată vag urmele 

in montarea tabloului al doilea. Cârciuma din primul tablou, mai puţin chiar decât salonul 

din ultimul, este convenţională, mai generală — poate fi şi o Kncipe nemţească — , are 

prea reduse clemente asemănătoare cu ceea ce putea fi un local public de periferie bucu- 

reșteană care adăposteşte conspirația bonjuriştilor. Pitorescul costumelor, varietatea şi 
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împestrițimea lor este în natura subiectului. Modelul lor este găsit în stampa de pe acea 
vreme (aflată în Biblioteca Acadeiniei),. dată în facsimil-și în romanul ui. Anteniireanu. ; 
„Rolul de căpeteriie. al baletului rezidă însă în mişcările corporale, în realizarea! core; 

grafică, în atitudini, gesturi și mimică. Floria Capsali.a făcut eforturi considerabile pentru 
ca, atât personal, în rolul Măriuţei, cât și în calitate de conducător al întregului ansamblu 
al mișcărilor, mai mult, ca izvoditoare a planului coregrafic complet, realizarea să fie la 
înălțimea muzicii. Rezultatele nu sunt de ignorat. Ele confirmă-o serioasă preocupare de 
tehniciană, care, încântată 'de valoarea, expresivă a. propriei sale arte, uită adeseori.că 
aceasța se, realizează drept corespondent gestic al muzicii.. 

Nu s-ar putea spune că latura coregrafică este. covârșitoare faţă de. muzică. Dar 
firele de legătură dintre cele doiă arte gemene, și aşa — din pricina. preponderenţei fac- 
torului muzical, finit în sine — destul de slabe, amenință a fi rupte şi a invedera autonomia . 
muzicii. Într-un vioi ritm este redată scena conspiratorilor, poate cea .mai izbutită din 
întreg complexul mișcărilor corpului de balet. Rămâne incă de revizuit, de stilizat şi uni: 
ficat aproape întreg tabloul al doilea. Grupurile trebuiesc mai bine conturate și delimitate, 
oricare ar fi concepția de realism sau. .verosimilitate istorică, de „verismo”. Arta vede rea- 
litatea prin prisma legilor sale de selecţie, ierarhizare și: valorificare 'a 'clementelor. Apoi, 
în acelaşi tablou, jocul coregrafic. și dramatic are momente de intermitență, ceea ce stânje- 
nește dezvoltarea elanului, tensiunea progresivă, creşterile -spre punctele de 'culminație 
exprimate de muzică. În vălmășagul din jurul geamalei, care trebuie să dezvolte neîncetat 
încordarea dramatică, amplificând “incontinuu interesul, spre a ajunge la culme în mo- 
mentul apariţiei zbirului Agiei, se produce o asemenea intermitență, care dă impresia unei 
slăbiri bruște sau a unei dezorientări 'momentane, după care jocul este reluat ;:creșterea 
dramatică este astiel întreruptă. Este totuşi, credem, întâia oară când asemenea probleme 
de artă coregrafică şi pantomimă sunt puse și se încearcă o soluționare a lor.. Soluția. dată 
de Floria Capsali are meritul de a dala iveală: neajunsurile, 'insuficiențele ŞI a lăsasă: se 
întrevadă posibilități numeroase de realizare a muzicii ii lui Jora şi i în general a baletului 
românesc. | 

Octombrie 1943 

o 1 ini Breazul, (George, „Pagini ” din . istoria muzicii . - pi ae 
DT româneşti, vol. 1, Bucureşti, Ed. Muzicală, O: îi 
o 21966, pt RE 
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DESPRE FLORIA CAPSALI ȘI MIHAIL JORA 

“DEMOAZELA MĂRIUȚA . 

+... Suntem, încredinţaţi că prin o asemenea muzică maestrul Jora a izbutit să lege.de 

nemurirea sa şi.pe aceea a Demoazelei Măriuţa, impielițată aseară atât de strălucit de 

d-na Floria Capsali.” | 

(Sym :[Simionescu-Râmniceanu, T heodor!. - Demoazela AMăriuta, 

- în: Viaţa, Bucureşti, 7 X 1942) | E ae 

„DEMOAZELA MĂRIUȚA” — O BIRUINȚĂ A D-NEI FLONIA CAPSALI 

„„... Evocarea la care au conlucrat deopotrivă Floria Capsali, Apriliana Medianu și Mihail 

Jora, cu concursul mult talentaţilor Trixy Checais, Oleg Danovski şi Mitiţă Dumitrescu. . . 

este una din operele sortite să se păstreze în repertoriul celor mai specifice dintre creaţiile 

noastre de artă. 
„.. trebuie să spunem că reuşita acestei opere marchează una din marile biruinţi ale d-nei 

Floria Capsali. Domniei-Sale îi revine răeritul de a fi format un ansamblu omogen, 

cu elemente de primă mână şi de a fi operat o montare cu un atât de dezvoltat simţ al 

culorii şi ritmului. E de prisos să mai vorbim de celelalte calităţi ale interpretei. Demoazela 

Măriuţa, îintrupată de Floria Capsali, a fost dinamul întregului spectacol, gania cea mai. 

întinsă a expresiei ritmului şi mimicii. O biruinţă care ținem să fie subliniată.” . 

E (A. [Bârna, Vlaicu]. . „Demoazela Măviuţa” — O. biruinţă a d-uci 

' Floria Capsali, în: Arta, Bucureşti, 13 X 1942) 

ÎNCEPUT DE STAGIUNE - 

„++ 4. Mihail Jora a obţinut nu numai o evidentă izbândă personală, dar şi o adevărată 

consacrare în materie pentru muzica românească. Demoazela Măriuja, baletul d-sale, re- 

prezintă în chip cert cel.mai înaintat stindard aşezat de şcoala românească pe tărâmul 

baletului simfonic. (...) 
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Cât despre d-na Floria Capsali, d-nia sa a fost mai mult decât o talentată 
ligentă maestră : d-sa a fost o inovatoare, o sursă uimitoare de inventivitate, 
adevărate creaţii în baletul românesc satiric.” 

şi inte-. 
reuşind 

(Alexandrescu, Romeo, Cronica muzicală. - Început de stagiune, 7 
în: Universul literar, Bucureşti, 10 X 1942) 

OPERA ROMÂNĂ: „DEMOAZELA MĂRIUȚA” DE MIHAIL JORA 

„+++ În ce privește interpretarea coregrafică, d. Mihail Jora nu putea afla o colaboratoare 
mai prețioasă şi mai sigură decât d-na Floria Capsali, în acelaşi timp şi deținătoarea rolului 
titular, din care a făcut cea mai desăvârşită creaţie a carierei sale pe scena Operei. Verva 
“imbatabilă, fantezia şi umorul, precum şi conştiinciozitatea artistică pe care d-na Capsali 
le-a imprimat acestui spectacol solicită admiraţia publicului și nu pot prilejui decât elogii. 
Am văzut acest balet la premiera din anul trecut şi l-am revăzut la reluarea din actuala 
stagiune cu aceeași încântare, urmărind cu un interes amplificat modificările de amănunt, 
cizelările pe care maestra de balet le-a adus spectacolului. 
(...) D. Mitiţă Dumitrescu ne-a prezentat un pașoptist autentic, de factură romanţioasă, 
șarjat cu multă finețe, cu un delicios patetism grandilocvent, cu înflăcărate atitudini. 
D. Mitiţă Dumitrescu a avut înfățișarea suplă şi elegantă, și ușor prețioasă pe care o avea 
Alfred de Musset in caricaturile epocii. A dansat cu un ritm neobosit, dovedind o foarte 
prețioasă muzicalitate. (...)”. 

(Constantinescu, Ovidiu. Opera Română: „„Demoazela Aăriula” 
de Mihail Jora, în: Evenimentul Zilei, Bucureşti, 28 III 1944) 

CRONICA PLASTICĂ 

„e e: Demoazela Măriuţa, adevărată irescă vie, desprinsă din trecutul nostru... Mihail 
Jora a înfăptuit în muzică idealul spre care tindem și-l visăm, acela de a crea elemente 
pur românești, fie din trecut, fie din prezent, specificul naţional în toată măreţia şi splen- 
doarea lui. - | 

Întovărăşit de o incomparabilă creatoare coregrafică, Floria Capsali, (...) a reuşit 
cu Demoazela Măâriuja ceea ce căutăm şi ne străduim noi, şi am dori-o cu putere tuturor 
colegilor noştri întru artă plastică : înfăptuirea unei opere de înaltă ţinută artistică, 
inspirată din inima, solul şi sufletul românesc...”. 

(Bălăcescu, Lucia Dem. Cronica Plastică. Păreri plastice şi expo- 
ziții, in: Universul literar, Bucureşti, II 1943) 

— în: Dumitrescu, Mitiţă. Amintiri despre Flota 
Capsali, București, Ed. Muzicală, 1985, p. 
147— 150 
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INTERVIU CU FLORILA CAPSALI ȘI MITIȚĂ DUMITIESCU 
(îragmente) 

,5. + Deşi tratată savant, muzica de balet a lui Mihail Jora rămâne autentică, 

neaoș românească. În frazele cele mai subtile ale expresici sale muzicale poţi distinge acel iz 
popular care dă atât de mult farmec lucrărilor sale pentru dans. (...) 

Pentru noi, coregrafii valoroaselor sale lucrări, a fost un prilej fericit de colaborare ; 
am căutat intotdeauna să ne conducem după preceptele şi concepţiile sale, tratând formele 
dansante după înţelesul celor muzicale, dând pasului românesc sensul scenic elevat, deci 
transpus la rangul artei teatrale, rămânându-i însă nealterat specificul, autenticul românesc 
ce se poate recunoaște în toate lucrările sale muzicale. (...) 

În baletul contemporan european, îl putem situa pe Jora alături de Stravinski, 
Prokofiev, Bart6k, Ravel, de Falla şi alții, care au avut aceleași preocupări ca şi cl in dome- 
niul muzicii de dans. 

Originalitatea lui în muzica de balet este legată de puterea de inventivitate a unui 
foarte colorat limbaj muzical de intonaţie românească. Strălucirea muzicii sale relevă o 
rară putere de expresie, făcându-te să simţi în momentul execuţiei lucrărilor sale și intreaga 
sănătate și vioiciune a poporului român. (...) 

Baletele sale excelează prin unitatea simfonică a compoziţiei, neavând nimic frag- 
mentar sau divizat ; de accea, urmărind cursivitatea deplină a desfășurării textului muzical, 

coregraful traduce cu uşurinţă aceeași expresie simfonică unitară, în spectacolul dansat. 
(...)» 

Aprilie 1958 

— manuscris în cerneală A 
— în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu
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MUZICĂ ŞI BALET 

(Tabletă) 

”"Contraindicaţiile medicale neputând stăpâni toate pornirile unui slab de înger şi 
sovăitori în poveţe, mi-a fost peste mână să rezist la ispitele spectacolului, cu două măiestrii 
asociate intr-un ritm de Muzică și balet. | | . 

. Superlativele, lui Mihail Jora ŞI puterniciile Floriei Capsali s-au impletit într-o 
expresie de plasticitate fericită, cum rareori se ivește i în câmpul vocaţiilor jucate, scrise și 

zugrăvite. 

Nefiind nici critic de meserie, nici componist, nici dansator, cititorul n-are să se 

aştepte aici la vocabularul de priceperi și contabilitate analitică, gulerat pe un frac superb, 
de catedră, solemnă ca un dric de paradă, după obiceiul cronicarului năzuros și savant în 
terminologii uscăţive. Inventariul specialiștilor trebuie dat de-o parte, dacă nu exterminat. 

Am fost un martor de fotoliu, priceput mai mult în emoţii de ignoranță decât în 
despicarea tehnică a firului în șuvițe, și mi-a zburat petecul de suflet, învârtit în vârtejul 
entuziasmului din sală. Mă dor şi acum braţele de aplauzele aproape delirante, la care am 
participat şi care semnificau, pornite din cadența sumedeniilor de torente precipitate, ca 
niște palme trase ipocriziei mocnite și bârfei.cu șoapte. 

Corurile de femei, ca o procesie de vestale, şi de bărbaţi, şi schițele divizionare au 
prins de la început și treptat aderenţa sensibilităţii publicului secretă. De la dulce şi lin la 
tunet; vocile întrețesute şi uneltele unei orchestre superior omogenizate au transportat, 
convingătoare, sau subtile. 

Dar culesul podgoriei Şi stoarcerea cu tălpile desculțe a ciorchinilor de struguri în 
lin au culminat. A fost o furtună de trâmbiţi, de viori, de inflexiuni, de zvâcnete, costume 
şi culori, până la sfârșit, cu neputinţă de copiat în scris. Admirabilele tablouri ale coșurilor 

_cu poamă aparţin unei inspirații de mare valență. 

Eram la Geneva (de curând), pe când la Vevey se se sărbătorea, ca în toți anii mei de 

tinereţe, „la f6te des vignerons””, a podgorenilor elveţieni, cunoscuți prin faimosul lor Deza- 

ley, crescut pe coasta Lemanului, abruptă, unde ploile fură pământul rădăcinilor de vie 

târându-l de vale, și omul îl adună şi-l pune ia loc suind stâncile pe brânci. Sărbătoarea lor, 

fără îndoială frumoasă, e departe de izbucnirea frumuseţilor din spectacolul pe care l-am 

trăit, astă dată în Bucureşti, mulțumită meşterului Jora şi meşteriței Capsali. 

| Pomeneam în treacăt, într-o tabletă precedentă, de succesul delirant al căluşarilor. 

noștri la Berna. Dacă opera compozitorilor de muzică şi dans, Capsali şi Jora, ar putea să 
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fie montată câteva zile în Switzera, cred că ar fi nevoie de un batalion de soldaţi ca să 

apere zidurile şi încăperile unui teatru, de a nu fi dărâmat în uralele de bucurie. 

“ Balerinele noastre au dansat în îi, fote şi fuste ţărăneşti, alese cu gustul genial al 

fetelor și femeilor din sate, care le-au împânzit și le-au cusut cu aur şi arnici. Dansatorii 

horelor trepidante s-au înfățișat în dimia românească albă, cu negrul decorativ, la iţari 

și mintene. N-au lipsit nici opincile, nici căciula şi, în straiele plugarilor aduși pe scenă erau 

și pământul, şi patria, şi câmpia şi poporul, stârnite pe flaute și scripci. Ea e 

Puteau să lipsească, în schimb, „momentele” fals umoristice, de placaj. Amestecul 

de „revistă” în toate frumuseţile spectacolului dat de Floria şi Jora a fost, se înţelege, o 

concesie făcută râsului ieftin, cu gura căscată, a petrecerilor de pâlci. Autorii acestor inter- 

calări de muște între fluturi și crizanteme nu pot fi felicitaţi. 

E de aşteptat ca la o reluare dorită a spectacolului, comicul de periferic, care lasă 

amărăciune , să fie radical extirpat.. . a 

să în: Scînteia, București, 21; nr. 4064, 17, XI 1957, p.2 | 

— în: Arghezi, Tudor. Tablete de cronicar, București, . : .. , 

E.S.P.L.A., 1960, p. 259—261 E i |



CARMEN PETRA-BASACOPOL, 

ELEMENTE ANCESTRALE ŞI VIZIUNE ;„MIORITICĂ” ÎN BALETUL 
„ÎNTOARCEREA DIN ADÂNCURI». 

Cunoaștem subiectul baletului, o poveste fantastică a poetei Mariana Dumitrescu, în care se amestecă elemente legendare și folclorice, inspirate din "viaţa pescarilor unui sat de tătari din Dobrogea. Cei doi eroi, tânărul Menan și soția lui — Menart, se îmbarcă după nunta lor într-o lotcă, pentru un voiaj pe mare. În cursul călătoriei, elementele rele — slihiile — se dezlănţuie cu furie, înghițind în valuri pe frumoasa Menani. Menan reușește să fie salvat, ajungând la țărm singur și disperat. Timpul trece ... | n împărăția morții Menari, prin constanța sentimentelor ei față de soțul iubit, înduioșează forțele care o rețin și acestea îi permit să revină la viață, în universul terestru. Dar în zadar Menart se întoarce „din adâncuri”, căutându-și iubitul. El n-a supraviețuit despărțirii şi a murit. Menari, într-o dăruire de dragoste totală, se transformă într-un „arbore de lumină” pe mormântul iubitului ei, pentru a veghea asupra lui şi pentru a fi nedespărțiți în eternitate. 
Referința la rădăcinile spiritualității noastre ancestrale este evidentă. Astfel : 1. Elementele naturii — sălbaticele stihii ale mării, ale vântului, furtunii — de obicei formează decorul unei acțiuni, dar în această poveste tulburătoare devin personaje care participă la desfășurarea dramaturgiei (determinând chiar anumite regrupări de forțe) dotate cu puterea dea direcționa și precipita înlănţuirca tragică a evenimentelor. Stihia este un concept fundamental, reprezintă „elementarul”, „un fel de idee sche- matizată, redusă la ultima esență”! *. Lucian Blaga ne reţine atenţia vorbind în Filosofia culturii despre „năzuința formativă”, un factor ce determină stilul unei culturi și care se manifestă în trei moduri : îndividualizant, tipizaut şi — o idee propusă pentru prima dată de filozof — stihial sau elementariza nt, care aparține stilului bizantin.* Acest punct de con- tact între concepția dramaturgiei — care dă o pondere forţelor stihiale — şi metafizica bizantină este o pătrundere în înțelegerea structurii mmatricei-stilistice proprii spiritualității noastre, care se pierde în timpuri ancestrale. | 
Traducerea muzicală a acestui conținut este atât de perfectă, încât sfihiile sunt repre- zentate printr-o temă elementară aş spune, formată dintr-o terță mică descendentă, o terță mică ascendentă în valoare micşorată şi o cădere de sextă mare (deci inversarea terței mici), expusă la 4 corni. 
În mod deosebit trebuie menționată alternanța unei ritmici fascinante, din dansul nebunesc al „iraţionalelor stihii” : 4/4, 3/4, 3/8, 3/4, 3/8, 4/4, 3/4, 5/8, 2/4, 5/8 etc., care 

creşte până la un punct culminant ce coincide cu expunerea — în toată splendoarea — temei 
augmentate a sti/iilor. 

25 Drimba, Ovidiu — Filosofia lui Blaga, București, Ed. Cugetarea, 1944, p. 61. 26 Ibidem. 
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2. Povestitoarea, bine integrată în acţiune, simbolizează destinul. Ea ne acompaniază, 

în decursul desfășurării episoadelor importante ale dramei, ca. un martor obiectiv, mimând 

gesturi care augmentează înțelegerea sensului filozofic al poemului. Acest personaj, care 

de fapt înlocuieşte comentariile corului antic, aduce o nuanță de gravitate prin sensul 

implacabilului:pe care-l imprimă desfășurării evenimentelor. 

Lucian Blaga consideră „sentimentul destinului încuibat subteran în sufletul româ- 

nesc”... şi mai departe : „orizontul spaţial al inconştientului și sentimentul destinului le 

socotim aspecte ale unui complex organic” 2. Deci în concepția filozofului, spațial mioritic — 

acest orizont indefinit ondulat, care aparţine spiritualităţii noastre — „se desprinde și din 

sentimentul destinului %.-Implacabilul există dintotdeauna în concepţia poporului nostru, 

atitudinea noastră față de acest implacabil fiind atât de bine sugerată în păstorul și moartea 

de care nu se teme, în dualitatea Moarțe şi Eatazul nunţii din balada AMzorița. 

3. Apa, elementul de bază al narațiunii, nu reprezintă un decor intâmplător, ci este o 

orientare spre o mistică mai adâncă și mai veche. „Apa are toate imaginile purității” 2, și 

de asemenea legenda bărcii lui Caron ne aduce aminte de legătura apei cu moartea. % 

Apa este prezentată întâi ca o forță cosmică dinamică, ce distruge, ucide. Reprezen- - 

tarea muzicală a acestui moment este grandioasă prin dezlănţuirea temei fatidice a furtunii 

și a morţii. Menan este salvat. — moment muzical realizat prin teme contorsionate, ritmuri 

rupte, dislocate, efluvii cromatice descendente şi armonii sumbre, expuse într-un /remolo 

la corzi, în registrul grav, sugerând disperarea celui rămas singur. 

În același timp apa, aruncând trupul lui Menariă la mal, dându-i posibilitatea să se 

nască'a doua oară, devine elementul de revelaţie a sfihiilor înduioşate, un simbol al vieţii, 

cunoscut în toate religiile. | a 

Trezirea lui Menari la viaţa terestră” este remarcabil redată în muzică prin urmări-. 

rea unei gradaţii treptate, într-un larg arc de expresie. Muzica accentuează gesturile stângace 

ale lui Menart, subliniază mișcările timide, dar suple, ale unui corp care renaște. Fagoturile 

şi clarinetele constituie punctul de orgă ; coardele par a se detașa cu greutate din registrul 

grav, pentru a ceda locul discursului unei viori solo, în timp ce un flaut schițează o mică 

figură descendentă, sugerând această trezire penibilă. Ceea ce Rodin a dăltuit în marmură, 

Jora a imortalizat cu o deosebită măiestrie artistică în muzică. Dar una din cele mai miș- 

cătoare pagini o constituie corul de femei, în culise, pe un fond armonic de corni bouches şi 

de tromboni, care anunţă moartea lui Menan. Un cromatism descendent subliniază carac- 

terul tragic al lamento-ului, în spiritul unui autentic bocet, ce ne duce cu gândul la timpu- 

rile îndepărtate ale unui popor ce cunoaște cultul morţilor. 

4. Sursele ancestrale ale spiritualităţii noastre sunt evidente şi în metamorfoza lui 

Menarti în arbore de lumină. Nu regăsim în această transfigurare sursa aspiraţiei de a depăși 

moartea printr-o inteligență superioară a vieţii, aşa cum este înscris în balada Miorița ? 

Forma alegorică a dragostei eterne — ilustrată prin acest arbore înfipt în mormântul 

iubitului — nu evocă oare concepţia mitică populară? 

„În tradiţiile ebraice şi creştine, arborele simbolizează viața spiritului. De aici men- 

ţiunile în Biblie ale Arborelui vieţii, adică a vieţii eterne »31. Mircea Eliade distinge — şi nu 

exhaustiv — șapte interpretări ale arborelui, legate de ideca „Cosmosului viu în perpetuă 

regenerare” 32, 

  

2 Blaga, Lucian — Trilogia culturii (cap. Spațiul mioritic), București, Ed. Fundaţia Regală 

pentru Literatură şi Artă, 1944, p. 167. 
23 Ibidem, p. 167. NR ÎN , a 

2 Bachelard, Gaston — L'eau et les r&es (cap. Imagination et malitre), Paris, Ed. Librairie 

Jost Corti, 1972, p. 20. 
30 Ibidem, p. 18. , . 
a Chevalier, Jean. (aheerbrant, Alain — Dictionnaire des symboles, Paris, Ed. Seghers,: 1973, 

p.. 107. 
3 >

 Ibidem, p. 96. 
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Cultul arborelui, legat de cel al morţilor, este străvechi şi, deşi împământenit la noi, 

nu aparține numai culturii noastre. Arborele de lumină reprezintă de asemenea: un Arbore 
al vieții incandescent,; ca.0 iluminare mistică. . 
Da Ascultând dansul tragic al lui Menart, pe mormântul iubitului ei,. regăsim sinteza 

substanţei muzicale a întregului balet, într-o viziune halucinantă. Textura intens cromatică 
răstălmăcește starea conflictuală, din sufletul lui Menart. Cele trei măsuri de pauză generală, 
după acest dans,cu accente din ce în ce mai dramatice, indică procesul miraculos de tranşfi- 
gurare, pentru ca momentul muzical concluziv să'coincidă cu o bruscă iluminare, exprimată 
printr-o temă amplă, calmă, senină, mioritică. - 

„5. În încheiere, o ultimă referire, ce priveşte arhitectonica baletului, pe care o: 'con- 
sider într-o oarecare, măsură fiind o viziune a spațiului mioritic. După linia descendentă a 
primului act, în care asistăm la întoarcerea din adâncuri a lui Menari. — moment unic în 
literatura muzicală „universală, evocând dureroasa trecere a fiinţei umane din zonele tene: 
broase ale incoiiştientului a, cele radioase ale vieţii conştiente : —, neașezăm în lumea reală 
a unui-sat dobrogean, cu ocazia unei nunţi, cu zece ani în urmă. "Acest al doilea, act.repre; 

„zintă o minunată frescă muzicală de dansuri şi obiceiuri tătare. Printr-o linie ascendentă 
a actiului al treilea, atingem din nou culmile plaiului spiritual, de data aceasta proiectat spre 
infinit; lăsându-ne să simțim dimensiunile atât de vaste ale dorului, întocmai ca şi Coloana 
brâncuşiană. Această atitudine de înaintare în orizont o numeşte Blaga „atitudine anaba- 
sică”, ce corespunde cu sentimentul dinamic de încredere, caracteristic culturii europene, 

deci şi culturii noastre, „spre deosebire de exemplu de spiritul indic „catabasic”, de retragere 
din, orizont, 

Lucian Blaga, pe lângă orizonturile spaţiale, ne vorbeşte şi despre orizonturile le 
porale ale unei culturi, pe care le distinge metaforic, după cum este pus accentul pe pre- 
zent (fim: :fluviu-— concepțiile statice despre lume), pe trecut, (timp: cascadă. — orizontul 
temporal specific culturii helenc) și viitor (/imp-havuz )... 

“Referindu-ne la Întoarcerea din adâncuri, putem spune-că baletul se înscrie îi ori- 
zontul timp-havuz,: deoarece prezentul primului act și trecutul celui de al doilea nu-și vor 
găsi desăvârșirea decât în actul al treilea, conform cu dimensiunea temporală în virtutea 
căreia trecutul și prezentul nu sunt decât frepte, desăvârşirea fiind opera. viitorului” 
- . Baletele compozitorului ] Mihail Jora au marcat o etapă importantă în or ea 
acestui gen în muzica românească. Întoarcerea dini adâncuri aduce însă, pe lângă interesul 
estetic, o mare valoare. etică, ridicând astfel baletul românesc pe cele mai înalte culmi ale 

idealurilor umane. 
„i i. 

— în: Muzica, București, serie nouă, an 3, nr. 1, 1992, p. 18—20 

  

2 Blaga, Lucian — op. cil., cap. Orizonturi temporale, p. 16. 
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-î.*. Creatorul autentic evoluează întotdeauna înlăuntrul unor. coordonate precise. Ele 

sunt acelca aleunei sensibilități specifice, ale unei sfere cât mai largi, dar unitare, de inspira- 

fie din realitate şi din propria lume, sufletească, cărora le,conyin,nu;; oarecare moduri de 

„exprimare ce i-ar sta autorului la îndemână prin știință și îndelungată experienţă, ci anume 

forme Și genuri eat 
Creaţia recentă a maestrului Mihail Jora, în cele două domenii — liedul şi baletul—, 

pe care ne-am obişnuit a le numi drept. ctitorii ale,sale în arta. noastră muzicală, îndreptă- 

“țesc astfel de reflexii. Sunt genurile ce par, în primul Tând a se integra viziunii artistice a lui 

Mihail. Jora, viziune;dominată de plasticitatea deosebită (aproape programatică).a imaginii 

“muzicale,. de culoarea vie, meridională, de filiația: între umorul, aşa cum îl cunoaşte arta 

populară, Și sârcasmul dezinvolt, şi de un lirism ne-romantic în esență, aflat sub controlul 

Lă 

unui spitit.clâsic mereu lucid și dătător, de echilibru., ;. 
, pai i. aa : PIINE ERP 

„1. Sub,semnul:acestor. multiple: trăsături ale sensibilităţii artistului, ce reprezintă. tot 

-atâțea luări, de contact cu realitatea, se. petrece la Mihail Jora fuziunea şi coexistența 

aproape unică, și nu numai în orizontul muzicii româneşti, a, două genuri atât de îndepăr- 

tate ca. specific,: cum: sunt: liedul: şi. baletul. Fiecare din. aceste două domenii.suscită „un 

interes: egal.atâț.in ceea cepriveşte plasarea în istoria culturii muzicale româneşti cât:şi ca 

apreciere valorică propriu-zisă, ambele constituind teme de o mare însemnătate ce se impun 

cercetătorului. . it ii ta ta ale me eta 

EEE 
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„1 04-A" seris acest studiu (apărut în revista: Muzica nr. 10, anul XIII, octombrie 1963) în 

urma primci udiţii a muzicii actului al doilea 'al baletului, deci: înaintea prezentării scenice a lucră- 

rii. Acest al doilea act a devenit de altfel Suita.I. simfonică, formulă. care a cucerit viața 'de concert, 

suită: tipărită: ulterior de 'cătie Editura. Muzicală a Uniunii Compozitorilor(1965). şi. beneficiind: și 

de un disc „„EL.ECTRECORD” (ECD — 1053)
 a 

Consider oportună. republicarea neschimbată a studiului analitic, căruia nu i-am făcut decât 

câteva .retuşuri - neînsemnate." În fond,. asemeni producţiilor artistice, au şi cele științifice dreptul 

ne protecţie a. integrităţii lor,. chiar. și împotriva” ingerințelor autorului. însuşi... Habeant: sua. fata 

belit ce bt e e aa 

„îș: =. Ar fi fost-posibil ca aprecierile de atunci asupra muzicii, ghidate de criteriile momentului 

(și de care să fi fost! involuntar contaminat), să nu mai „reziste la o confruntare acum. cu reali- 

tatea 'partiturii.!O asemenea nepotrivire, îmi place să cred, 'nu este'de constatat. -. . . 

Tot pe atât de neavenită ar fi fost și aplicarea unei viziuni actuale asupra lucrării lui Mihail 

Jora. Căci, să, nu.uităm, ea s-a născut. într-un. climat intelectual: și de năzuinţe, estetice pe care 

cu toţii le împărtăşeam, iar mărturia” lor este, poate, la fel de prețioasă ca şi concluziile cele 

provoacă 'o operă perenă. la contactul cu 'judecata critică a posterităţii. 

ip. 
: Po 

i 
“€ 
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Urmărind linia evolutivă a compozitorului pe tărâmul baletului, vom constata că 

aceasta nu dezice nici viziunea compozitorului şi nici acele trăsături, de care aminteam, 

specifice sensibilităţii sale, ci dimpotrivă, ele se suprapun caracteristicilor generale şi tra- 

diționale ale genului. A rezultat astfel genul de balet românesc, căruia îi mai erau însă 

necesare adăugarea a încă două coordonate, acelea ale unui limbaj coregrafic şi muzical de 

inspiraţie folclorică şi ale unei tematici legate de autohton. 

În ceea ce priveşte ambele coordonate, compozitorul însuși, făcând un bilanţ. din 

perspectiva. maturității creatoare le subliniăză oportunitatea : 

„„Ce vrea să zică balet românesc ? 

O artă coregrafică făurită de dansatori români, pe muzică scrisă de compozitori 

români, pe subiecte, din viaţa românească, ;pe: mişcări şi ritmuri scoase din jocurile carac- 

teristice populare românești”. aa 4 

Asemeni folclorului, 'car€ a intrat în 'retorta'de creație a compozitorului în diferite 

proporţii, în funcţie de conţinutul ce se cerea exprimat, temele preferate de Mihail Jora nu 

sunt întotdeauna aceleași. | 

__ Ocolind simplul „etnografism””, compozitorul a înţeles să. redea, încă de la prima 

“lucrare :— baletul La piaţă, 'o icoană socială 'vie a vieții românești, tinzând spre o replică 

“paralelă, de specific scenic-muzical, a comediei” de tip carâgialesc. Necesităţi. de alt ordin 

“creator —- explicabile în evoluţia „unui spirit în continuă căutare-de noi orizonturi, de noi 

'zesurse artistice =: l-au-îndreptat 'spre' scrutarea” psihologică -a ființei “umane, ca, și spre 

unele evocări cu un caracter intim, chiar romantic, ca în baletele Curtea veche şi Demoazela 

. 

-Măriuţa. me ia î a De 

- Se ridică acum fireasca întrebare : de'ce motivul basmului nu:apăre de la început 
în creaţia coregrafică a compozitorului? Răspunsul este simplu, fiind oferit de o perspec- 

'tivă, cât-de'sumară, asupra evoluţiei creatorului. Mihail. Jora sta ridicat, atât în timp cât 
'şi prin temperament, ca'un creator modern. Hotărât, drumul bătătorit al baletului roman- 

tic, cu înclinaţiă sa frecventă spre basm; spre poveste, nu-i oferea acestui creator îndrăzneț 

garanţia unei dezvoltări viguroase şi pe un drum realist al genului. Şi astfel Mihail. Jora a 

înţeles să păşească, cu fermitate, pe drumul cunoscut al baletului său.-Nu putem da încă un 

răspuns definitiv unei alte întrebări, şi anume : de ce, într-o vreme în care Igor. Stravinski 

se îndreaptă spre lumea mitului, a elementarului —: or Mihail Jora a-pătruns până la un 

:punct în muzica marelui său contemporan —;'acest univers al inspiraţiei îi rămâne totuși 

străin? Putem constata în schimb -preferința; târzie pentru mit, dar pentru un mit inter- 

“pretat-într-o altă manieră. și: după alte principii:de viață decât cele stravinskiene, - ce dove- 

dește tocmai evoluţia. spre contemporan, maturizarea artei lui Mihail Jora..-::: i 

Povestea tătărască dobrogeană ce stă la baza nuvelei (libretului) Marianei Dumi- 

trescu și: deci.a muzicii baletului celui mai recent, Întoarcerea din adâncuri. (1959), este, 

“supusă unei interpretări şi unei regândiri într-un Spirit :contemporan, specifică. omului 

actual. Eternul sentiment al dragostei: — ce străbate paginile baletului — :este desprins 

:din:cadrul său de basm (nu întrutotul însă din cadrul coloritului oriental) pentru a-i adânci, 

prin muzică și prin gest, semnificația profund-umană. - - te 
p .--*. Prin ideaţia sa (care, diricolo de anecdotic, pătrunde în sfera simbolului, intim legată 

de'gândirea poetică a Marianei. Dumitrescu), baletul Întoarcerea din adâncuri depăşeşte O 

sferă strict națională, având cei mai mulți sorţi de izbândă de a deveni o valoare de circu- 

laţie mailargă. Determinantă, în cele din urmă, rămâne realizarea artistică pe care o nădăj- 

“duim confitinătă 'de mult aşteptata' prezentate integrală a „acestei lucrări, de :examenul 

scenei: şi al publicului. ni i i d ua îi i. 

„3: Actul'al II-lea, Nuntă tătărască: —-a cărui muzică: a' fost- auzită în concert — este” 

'momentul-centrăl'al baletului. El debutează printr-un mic preludiu, Moderato, care în în- 

tenţia compozitorului pare a âvea'nit ătât destinaţia unui fundâl muzical de atmosferă al 

scenei incă neanimate (ca de pildă în baletul La Piaţă ), căci implică semnificaţii infinit mai 
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zidânci, legate de ideca: poetică centrală. Senzaţia de ireal, de vis, ce se degajă încă de la 

început, este suprapusă unci expresii oarecum crispate şi permanent! tragice; depăşind 

lumea convenţională de basm, în favoarea comentariului umanizant și filozofic al artistului 

faţă de eroii săi, tot aşa cum prologul vechilor tragedii încerca să câștige sentimentele de 

compasiune ale mulțimii pentru soarta unor personaje — fie ele și acelea aparținând mito- 

logiei. a a E . o a 

Muzical, totul se realizează cu desăvârşită simplitate : peste o pedală de la a coarde- 

lor grave se insinuează un motiv de sexte' ascendente, într-o manieră de imitație liberă 

(precipitată printr-o sfretia ) care, cu excepția pedalei, nu cunoaște nici un alt centru, 

imprimând discursului un sesizabil profil linear. - ..-... . 

  

. î “JEXAI: E .. 

m tie 2, .Moderato 
         

î. saători 
II 

Coarde 

  

E az e . . - * i Te n ” ———— 

  

î.:. „+. Din nou distanţate, imitaţiile poposesc intr-un cuplu de acorduri cromatice, descen- 

dente (,„,X”) care, începând:cu „bătăile” orologiului din La Piajă, se întâlnesc adesea in 

ansamblul de mijloace armonice ale compozitorului. În spiritul acestor acorduri. istribuite 

“coardelor divizate; cornilor, oboilor și flatiţilor, se face trecerea spre cea dintâi melodie con- 

'“turată tematic; intonată de primul trombon şi de fagot, căruia îi răspunde motivul tălăngit, 

întriole, al ptimului'corn Şi clarinetului. Cu freamătul crescând al orchestrei piață satului se 

animă ; pasagii nervoase în șaisprezecimi, la coarde şi suflători; se.constituie.curand, pe 
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„aceeași bază ritmică, în intonații transigurate de dans, ce vor. reveni pe parcursul lucrării, 

trădând intenţii de leitmotiv ea Di aa a 

a.) 

  

      Da za 
      

O melodie liniştită a oboilor aminteşte prin triolele sale motivul. tălăngit al cornilor. 

Un copil aduce flori miresei. Grupul de șaisprezecimi, întrerupând con îra ofranda nevinc- 

văţiei adusă gingășiei feminine, închipuie alungarea — -după un vechi obicei tătar — a 
copilului.. Scena se repetă cu viteza imaginilor caleidoscopice; pentru ca un Allegro vivace 

să-i repună, în sfârșit, în drepturi pe cei mici. Dansul copiilor, ce urmează, se axează pe o 

melodică sprințară în măsură de 5/4, încredințată la inceput viorilor, a căror sonoritate 
este pigmentată de timbrul sec, dar sugerând veselia, al xilofonului : 

  

  
EX.3 

    

Xilofon 
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O scurtă intervenție a oboiului este singura care se vădeşte mai apropiată (cu toată 

culoarea ei cromatică) spiritului intonațional al cântecelor de copii: 
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| Oboi 
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"Cu Dansul fetelor pătrundem în climatul mai „pronunţat oriental (ce domină de aici 

inainte muzica baletului) al ritualului. nunţii, cu dansurile şi suita ci de obiceiuri adânc 

legate de tradiţie. Într-un Allegrelto assai, Dansul fetelor este creionat în linii învăluitoare, 
“molatice, sugerând parcă mişcări graţioase ale dansului; Impresia este datorată nu numai 

temei clarinetului, ci şi.acompaniamentului ritmic al daulului — instrument de percuție 

tătar (tobă cu două membrane, una lovită cu o bucâtă de lemn numită ciacmar, iar cealaltă 
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cu o muia numită ciubuc, ceea ce'are drept rezultat deosebirea de înălțime şi timbru a sune- 

tului) : | Sa a e 4 > . 
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Însoţind uneori melodia, prin identitatea valorilor, sau alteori suprapunând-o complementar 

peste ritmul acesteia, acompaniamentul denotă o viaţă ritmică proprie, organică. Singura 

legătură constantă pare a fi aceea dintre formula melodică „a” şi ritmul corespunzător «i, 

a cărei revenire, cu frecvența unei particule „„refren” din gerturile folclorice de Joc şi rituale 

(cele din urmă aparţinând sistemului giusto silabic ), este acompaniată, aproape fără excep- 

ție, de acelaşi.desen.ritmic.. a Ei a 

„Melodia” daulului 'are prezentă în scheletul ei o unică formulă (primele două 

măsuri în ex. 5) ce revine într-un număr destul de restrâns de variante ritmice, combinate 

insă cu multă fantezie între ele. Chiar. de la inceput, se observă o aglomerare treptată a 

şaisprezecimilor, agloimerare ce va. ceda locul formulei originare de îndată ce clarinetul 

intervine cu secţiunea B a formei de lied, in care e scris dansul (o melodie mai cromatizată 

şi cu alunecări netemperate) : -. :: DI Ia a e | 

e TEX ei 
pi   

  
    

x)prSeurcă cu un stert de ton. = Se coboară cuun sett de ton. 
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usi Darşi-aci,-acompaniamentul se ordonează noii secțiuni a.formei,;:prin apariția unei; 
modificări în corpul celulei iniţiale : ie 

AB 
precum şi a unei formule noi: 

  

pr mare 

cea din urmă părând a sublinia-printr-un impuls ritinic deosebit „alunecările”! din melodia 
clarinetului.: Repriza tematică (imbogăţită sonor prin intervenţia viorilor în 'ăcut, și prin 
variație melodico-ritmică) este - secondată: dă o repriză ritmică, în care'sunt încorporate 
însă şi formulele dobândite în secțiunea centrală. De 

Ne aflăm în prezenţa unei structuri. biritmice deosebit de interesante, .ce răspunde 
nu doar cerințelor de evocare „etnografică” a stilului de dans oriental, ci rezultă firesc din 
specificul materialului muzical, dezvoltând, cu o deosebită subtilitate „latenţele ritmice” 

„ale melodiei (riecesitatea impulsionării şi sublinierii unor celule dinamice ale melodiei, dar 
şi relaxarea și. crearea posibilității liberei desfășurări a ăltora diritre ele).. Un scurt dar vije- 
lios întermnezzo, în care predomină formula leitmotivului din ex. 2, lasă să cadă o adevărată 
„perdea” sonoră între dansul anterior ȘI acela:următor, al flăcăilor, perdea ce favorizează, 
în fapt, o legătură ingenioasă între aceste secţiuni; prin. dublul efect al contrastului şi al 
continuității. Este vorba, în primul rând, de deosebirile de caracter, Dansul flăcăilor 

exaltând vigoarea și agerimea :.. 
Ni Dei 
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a poate fi sesizată in păstrarea supremației solistice-a. clarinetului 
(împinsă poate la limită), ca şi aceea a daulului, care constituie însă canavaua unor noi 

combinaţii instrumentale : coarde — con lego, harpă şi pian cu efect "percutant. 
Dacă Dansul fetelor se axa pe o metrică uniformă împodobită cu acea dantelărie fină 

a acompaniamentului poliritmic, tema dansului de față instaurează în schimb antiteza 
metrică : 3/4 şi 3/8 (măsurile aflându-se în raport de paritate), din care rezultă o creştere 
a pulsului ritmic, dar în același timp o independenţă . mai limitată a acompaniamentului (ce 
câştigă doar în volum prin adăugarea la sunetele dansului a sonorităţii noilor instrumente 

arătate). Ca schemă a formei, Dansul flăcăilor este un lied mare cu trio, de 
se constituie pe un principiu larg de variaţie : | | 

1. Însăși tema iniţială (ex. 7).— punctul de plecare al prefacerilor ritmico-melodice-— 
odată cu repetarea ci, aduce o primă tranșă de modificări ornameniale şi o diferită distri- 
buire a apogiaturilor şi mordentelor. .. e | i 

2. Îndepărtarea de tema inițială a părții mediane din prima secţiune a licdului (un 
solo al oboiului) este încă mai subliniată sub aspectul modilicărilor melodice și modale, 

Și, în realitate, 

13-$ 

     

  
 



Raportându-se la aceiaşi finalis, cele două secţiuni: vădesc însă o. alcătuire 'modală diferită 

precum şi.o altă pondere a elementelor tetracordale în:cadrul melodiei : . 

4 m ' [7 « pe E . e 

  

Ex.8 
    
  

  

  

  

PE a 
- 

1. . 

La o atentă observare a acestui fenomen se constată faptul că filiațiunea dintre secțiuni 

are loc pe baza principiului variantelor întâlnit în muzica populară, ceea ce explică pre- 

zenţa intactă a formulei. b (ex..7). din prima temă, in noua temă.: | 

Revenirea primei secțiuni mici a liedului aduce un spor de sonoritate şi dinamizare 

a discursului prin contrapunctarea în canon la octavă a temei (posibilă datorită periodicității 

in revenirea din două în două măsuri a metrului de 3/4 şi de 3/8 — distanţă la care se și 

„realizează de altfel canonul). a , 

În trio se instaurează un nou climat metro-ritmic, concentrat de astă dată în măsura 

unică de 7/8. Sonoritatea nazală, uşor comică a cornului englez este surprinzătoare, după 

cum neașteptată este şi inlocuirea tuturor intervențiilor percutante prin bătă! din palme .- 

menite a da şi mai multă viață accentelor şchioape, „pe dos”, ale melodiei: 
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Amplificând considerabil atât părțile orchestrei, ce aparţin osaturii ritmice, cât şi pe acelea, 

participante în expunerea tematică, prima, secțiune mare a, liedului revinein canon: !. . . - 
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sii Modificări noi în pr ofilul temei vin să evideţieze cel de-al. treilea principiu de variație: 
care animă această parte â-Baletulaăi şi pe cate il'discernem ca ăvândă-şi i originea'tot'in. 
structura cântecului popular. Ne referim la o anumită corelație existentă între unitatea 
intonațională şi variaţia ritmică, variație ce permite dezvoltarea dintr-un desen melodic, 
mereu acelaşi, a unor figuri ritmice noi. Fenomenul dă naştere unor interesante forme 
arhitectonice, ca de pildă individualizarea pscudorefrenului (considerat, indeobşte ca apar- 

„Ținând spiritului ritmico- melodic al versului) i in colizidă a 

      
  

      

  
  
  

  

  

Ex.1i . E a ). (S,Drăgoi : „303 Colinde“, nr, 71) aia TAtegretto -032) POT TOD DP age ip 
n ! .. or A. LA. + Î II iri LI — =— L P.- = = o NI DE = == si PI . 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

Schimbarea conferă motivului sensuri noi, o altă repartizare în fluxul melodic a 
potenţialului expresiv al tensiunilor şi destinderilor — fapt de care, fără îndoială, Mihai 
Jora a ţinut seamă în prelucrarea materialului său de tip folcloric şi care în creaţia unui: 
Bela Bartâk (£ Muzica Dentru coarde, celestă şi percuție Şi mai ales” Sonată Pănitiu două piane 
Şi percuție ) sau George Enescu ( Simfonia de cameră ) este ridicat la: rangul: unui principiu 
generalizat de formă, al unui principiu de dezvoltare motivică necunoscut de muzica clasică 
anterioară.  ..... „i - | a Sai 

Din nou legătura dintre dansuri este încredințată unui interzezzo care, intr-un spirit 
întâlnit până acum, redă rumoarea, din piaţă. Îi urmează imediat un Dans al bărbaţilor, de 
o'mai mare, cursivitate, şuyoiul. melodic fiind i mai constant integrat i in măsuri "regulate: sau 
chiar in măsuri schimbătoare, fără ca ultimele să-i ştirbească întrucâtva: această cursivitate, 
Unitatea tematică este asigurată aici de revenirea periodică a. capului temei (un fel de „ţii- 

“tură” alcătuită din patru optimi), ca şi de lipsa unei idei noi, suplinită î insă de chiar dez- 
voltarea temei. „Spre. deosebire de părțile anterioare, dominate de culoare, de solo-urile 
instrumentelor de suflat de lemn; Dansul bărbaţilor dovedeşte o altă concepție în instru- 
mentaţie, îndreptată | exclusiv spre redarea expresiei robuste. Compactă, pe grupe sau pe 
cuprinsul întregului aparat sonor, orchestraţia vădeşte numai câteva rarefieri izolate în 
momentele de evidenţiere a efectelor percutante. Este, fără indoială, o nouă treaptă cuce- 
rită în marele arc descris de orchestrație pe parcursul celui de-al doilea act al baletului. 

Ampla scenă ce urmează îşi propune să ilustreze două i imagini reprezentând totodată 
două laturi distincte ale acţiunii dramatice : cortegiul nuntașilor, iar mai apoi revenirea 
acestuia și freamătul mulțimii preocupate" de: arânjarea, plină de veselie dar şi după un 
anume tipic ritual, a meselor pentru petrecere. 

În primul.-caz; compozitorul imaginează o temă pompoasă sugerând cu succes un 
cortegiu de un pitoresc aparte și vădit oriental, datorită bogatului său 'cromatism Și 
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Reluată, tema subliniază caracterul de marş, prin amploarea sonoră şi pasul sacadat 

al başilor, imbogăţindu-se totodată cu o parte mediană contrastantă. În cel. de-al doilea caz, 

este vorba de zugrăvirea mulţimii printr-o muzică frământată, in care predomină neliniştitele 

şaisprezecimi (intâlnite în toate momentele anterioare similare) şi pentru care compozitorul 

preferă de astă'dată.— în conformitate cu dimensiunile neobișnuite: ale scenei — o impre- 

sionantă serie de 18 variaţiurii. RE N DI A 

Tema cortegiului nupţial.devine tema variațiunilor. şi totodată un element de repriză 

ce este destinat a încadra,.în forma liedului tripartit, mârele ciclu variațional. . 

Construcţia asimetrică a temei are drept efect asimetria corespunzătoare a variaţii- 

lor, ca şi libera lor inlănţuire. Dezvoltarea la maximum a, tuturor. elementelor temei, pe 

care variațiile le impletesc deosebit de strâns, ar face imposibilă o delimitare a variațiilor 

prin urmărirea transformării clementelor tematice,-dacă punctele de reper nule-ar constitui 
a ve. . 

o ritornelă (ea însăşi o-variaţiune) ce.revine. aproape identic și structurile armonico-orches- 

trale strict diferenţiate de la o variaţiune la cealaltă. 

Schema acestei interesante forme este următoarea : . 
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De o mare frumuseţe.a inspiraţiei, dansul următor este acela a/:mirilor;. Deosebirea, 
radicală față de dansurile anterioare constă in tonusul său liric, suplinind cu necesitate un 
astfel, de moment, a cărui prezenţă se face simțită în economia actului al doilea al baletului. 

Liricul se traduce prin caracterul liber de tip improvizatoric: al. nidlodiei dansului, . 
ritmică sa vădind chiar tendinţa apropierii de sistemul parlando rubato: (se « observă uneori 
neidentitatea formulelor apropiate). Este de. altfel“ singurul exemplu. in acest sens din 
paginile pe care le urmărim ; or, compozitorul fixează acestui stil un loc şi un rol bine 
determinate, ca pentru a face portretul celor doi „miri, ai sublinia calitățile lor morale : 

  

      

  

va: —— N 

Contrar „,orientalului” ce , caracteriza materialul. muizical. de: până” aici, "cromatica, melis- 
mele şi cadenţările acestui fragment par mai curând a se adresa modurilor și formulelor 
melodice din muzica psaltică, ea însăși o formă de compromis între vechiul diatonic medie- 
val şi cromatismul de proveniență orientală târzie. -.m ee en 

După imitarea la cyintă, de către flaut, tema, este preluată succesiv pe, mereu alte 
trepte, atrăgând după sine noi schimbări, în stil improvizatoric:' Expresivitatea sporeşte 
în tot acest timp și va atinge punctul culminant odată cu enunţarea temei. în „canon, la, 
trompetă şi corn, apoi la grupele mari ale orchestrei. 

Freamătul coardelor, divizate, bătăile surde ale, timpanului şi fremolo-ul său neliniș- 

tit, ameninţător prevestesc. viitoare momente de autentic dramatism. ....,; :. it 

Tradiţionala luptă între doi tineri bărbaţi pentru un berbec — Pehlivănia — oferă 

compozitorului prilejul reâlizării unei pagini de 9 forță expresivă deosebită, dublată de un 

efect sonor de-a dreptul fascinant. Prima i impresie este aceea că întregul discurs muzical, 

prin duritatea și, masivitatea sa, nu-și găseşte precedent i in părţile anterioare ale baletului. 

În realitate, momentul reprezintă saltul calitativ în care toate elementele de limbaj — cores- 

punzătoare unor idei muzicale, unor imagini plastice! definitiv intrate în sensibilitatea şi 

conştiinţa ascultătorului. — ajung la expresia lor maximă, în speţă una lapidară, esen- 

țializată. Elementul care 'domină această parte, căpătând un sens de jubilație, de dezlăn- 

țuire telurică, putând atinge. uneori paroxismul, este ritmul. Osatură a acestui complex 

edificiu sonor, el. valorifică şi se „sprijină pe soluţiile anterioare — şi nu puține — adop- 

tate de compozitor. | ;.... | i 

Gradul de conciziune este atins până. într-atât, incât această parte poate fi consi- 

derată drept atematică. :Dar, acest atematism' nu reprezintă altceva —'după cum spu- 

neam — decât preluarea intonaţiilor : anterioare (intre care le vom recunoaşte: in special 
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pe acelea ale văriaţiilor), atematismul acestui fragment apărând astfel în perfectă unitate” 

cu întregul. ii ae me eta eee batrsi 

ni: Ji corespondent atât” pe plân'ritmic cât: şi melodic, în ciudă deosebirilor de stil: 

şi viziune, -îl găsim in Dansul Chivei din primul balet-al lui Mihail: Jora = singurul moment! 

din creaţia sa anterioară în care dezlănțuirea frenetică a ritmului fusese abordată. Materia-=. 

lul sonor se orânduicşte după o logică intrinsecă acestei părţi,-fără a se.supune obişnuitelor. 

scheme de formă ; şi chiar dacă acest lucru este uneori posibil, el nu are o însemnătate 

deosebită în comparaţie cu inscrierea:mijloaceloi "de expresie ini câteva faze aletuhei creş- 

teri, ce împlineşte, repetă, diminuează sau lărgește, impletind în conformitate cu sensul ci 

continuu ascendent, diferitele fragmente ale discursului. Se.pot distinge, in linii mari, 

două organisme aflate într-un permanent dialog : acela al ritmului, reprezentat de un 

larg aparat orchestral, şi-acela melodic, aflat: în „persoana clarinetului mic, în mi bemol, 

secondat sau completat - de. celelalte. instrumente. - Întreaga desfăşurare a discursului 

urmează o legitate strictă, concretizată în câteva principii mari, care credem a fi urmă- 

toarele : 5 . | 

1. Fiecare fază corespunde unei anumite structuri ritmice, 

2. Scheletul — ritmul de bază — al fiecărei structuri este încredințat daulului. 

3. Structurile se menţin — cu unele modificări obligatorii — chiar şi în timpul 

schimbării. metrului, ceea ce.are drept; urmare 9 diversilicare deosebit de:rafinată a pul-. 

sului ritmic, a an : 
E ut 

4. Părăsirea unei structuri are loc: aproape intotdeauna în: condiţiile '„„stricării'” 

ritmului de bază .prin apariţia. subdiviziunilor neregulate, (iraționale). sau a măsurilor 

pipa i 

: aa Pt A e - = 

compuse neomogen, fenomen ce se petrece la sfârșitul de fază. a 

Fe Tia pe LI O a a 

... «:- Prima. fază începe. printr-o; sonoritate. puternică. şi. densă, antrenantă prin: ritmul 

ostinat (alternare regulată de sincope şi contratimpi), în acorduri complexe ale pianului, 

daulului, cornilor, fagoţilor şi corzilor grave în pizzicalo, fără viorile prime. Pe deasupra 

acestora, clarinetul în 7ui bemol își ţese pânza strălucitoare : 

  

      

  

    
  

"“ Allegro: assoi -..- 3 bo 

c 
.         

    
    
    
   

pe 

    

Fg.,Cor. f 
- : se odsuga ceardele 

ă 
„pPizz, 

Daui,Pian 
    etc. 

  

„F. 

la care conciircază şi oboiul cu timbrul său pătrunzător, însoțit de xilofon. 

Schimbări dese de măsură, cu valoarea de bază optimea, obligă menținerea cons- 

tantă a ritmului cu ajutorul contratimpilor de şaisprezecime, pentru ca măsura ce indică 

sfârşitul primei faze să fie singura care-— pentru a lichida” şi contratimpit — să recurgă 

la şaisprezecime ca valoare de bază. 

Două măsuri,-în care flautul desfăşoară un pasaj cromatic suitor, fac legătura cu 

faza următoare. Pentru: uri moment, daulul, acest consecvent păstrător al pulsaţiei rit- 

mice, încetează. Faza însă este sub imperiul unei ritmici noi, ale cărei formule alătură 
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sunetele insistent: repetate, (coarde arco, tromboni, corni, fagoţi, timpani), în cOntratimpi, | 
pauzele jucând aici un rol capital, acela de.păstrare a integrității formulei ritmice în ciuda 
metrului ce se:schimbă. Aceeași fază, întretăiată la mijloc de un nou pasaj cromatic suitor, 
readuce formula ritmică inversată, dar prescurtată totodată! O nouă! fază este indicată: 
de” revenirea acordurilor (de data aceasta arco)-ale coardelor! Şi de un'ritm ușor modificat: 
al, daulului. Clarinetul î în mi "bemol şi trompeta Jrullato coimpletează discursul. 

Faza următoare se, bazează pe o: pedală. ritmică i 
. 

IERI ut a Ea pa 

ESL aa! pt PAR: a ST A i 

.. FI PR , -1Ex45| : ERE PE of „i N i 
e spe i i LI „i i - i 
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i pie fi tat tz 
cb. o a     , > Mia “.., it ae 

pcdală supusă şi ea legilor invariabilităţii acceritului ritmic (şi paralel a desenului melodic), 
în tuncţie de fluctuaţia metrică. Daulul face auzit de astă dată 1 un ritm 1 mai liniştit, legă- 
nat, amintind momentul similar al Dansului fetelor. 
5-0 nouă revenire a acordurilor compacte, ca şi intervenţiile cunoscutei formule a 
clarinetului piccolo, imitat, prin răsturnarea motivului, de către trompetă cu surdină, 
devine faza premergătoare solo- ului percuției ce conturează, „treptat, punctul. culminant 
al lucrării : a Sa i Si 

  

Ex.16| - .       

Timp. 

i Jf 
Să Trgi. - 
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t, 

Renomenul. poliritmiei şi al prlimetriei începe să se e întrevadă incă din acest moment (este 

interesantă î în special incadrarea: ritmului binar al daulului i în măsură ternară, întreg frag- 

mentul fiind gândit de. fapt binar). ” Me Ei i 

i. 

Concomitent cu solo- ul percuţiei au loc și intervenţiile melodice ale: clarinetului — 

deosebit de scurte, 'întretăiate de lungi respiraţii. Dacă daulul revine la ritmul sincopat, 
r 

miti 
; 

pentru. a pregăti reluarea acestuia cu 0. nouă amploare, în fază ce “urmează, între trianglu 

Şi tambur basc, şi alternativ” între! păi şi Gran cassa, se înfiripează v un 1 joc al cotitratim- 
o. 

pilot, în care pauzele dobândesc din nou o importanţă structurală.. , iti, ia 

Sfârşitul de fază, “marcat de subdiviziunile neregulate ale” tobi mari, "conduce 

direct la: faza. pe. care am  îuteato, ni numi aceea a punctului culminant. Intervine. din nou 

intreaga orchestră, iar complexitatea + ritmică se traduce prin suprapuneri ale mai multor 

metri și ritmuri (măsuri de 4, timpi, și de doi timpi, “secondate fiecare de subdiviziunea ter- 

nară: corespunzătoare, plus ritmul sincogat, inceput:
 anterior, al trianglulu) în.contra- 

si. : pa 
„di 
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. 

O schimbare a structurii ritmice aduce apoi alte raporturi : 
  

    
,  Texi48 

  

Timp. 

Piti 
Cassa 

Orch; i 

  

Orchestraţia şi intervenţiile instrumentelor (cornii de pildă) sunt tot. mai pregnante până la sfârşitul acestei faze, marcate și. ea de subdiviziinile neregulate apăruie Le timpani și 

cuvânt îl au însă, după o pauză lină de efecf, tot percuţia, “clarinetul în isi :bemnol, printr-un-ultim. țipăt'care este 
Socotim necesar a arăta că întreaga această revărsare de forțe telurice nu. cra impusă doar de necesitatea ilustrării luptei celor doi tineri (Pehlivănia), ci și de consiaaimPUSĂ 

maurgice mai adânci. Pe nesimţite, muzica a precipitat — datorită creşterii ei iestăvilite „22 insăși tensiunea acţiunii, dramatice, a condus spre tragicul deznodământ. al,actului.al doilea. Ca dovadă, turtuna ce se dezlănțuie îndată după terminarea Pehlivănici furtună 
'realizătă: printr-un: permanent 7afţi al orchestrei, cu o'bogată, inventivitate 4 mijloaceloi Și. chiar prin recurgerea „la mijloace imitative: (mașina de vânt) menite să redea: vântul și vuietul valurilor furioase. Aici se împlinește destinul tragic al croit i icre în valuri Îa prima plimbare pe mare împreună cu Soțul ej. :-- ii. 

îm ca „Se: poate afirma cu certitudine că baletul .Î ntoarcerea din adâncuri. este produsul — la o nouă treaptă a evoluției creatoare — al aceluiași univers (îmbogăţit cu viziunea -artistică contemporană) în care au luat naștere :.:Poveste îndică și Privelişti oldouziresti „muzica, de pian, Cuartetul şi Sonata Pentru. vioară, liedurile. pe. versuri de Octavian Goga și George Bacovia, Lucian Blaga și Tudor Arghezi, Zaharia Stâncu și Mariana Dumitrescu și în primul rând baletele apărute periodic în opera autorului. a 
„au su. Iăsăturile de. conținut şi stil, ale creaţiei sale se găsesc; așadar, investite cu noi virtualităţi, ce poartă amprenta maturității, a profunzimii şi deplinei lor conturări Rigorile analizei ne-au permis însă a arăta doar particularităţile de conținut. stil și limbaj limitate la lucrarea însăși, nu și generalitatea prin care acestea se ra ortează la întreaga creaţie a compozitorului. pa P 

Reilex al unei personalități proeminente, muzica baletului se înscrie în rândul acelor creaţii în care nimic nu este întâmplător, în care totul denotă o Superioară finalitate. O voință creatoare neobosită „topește” toate elementele de limbaj într-un Şuvoi unic al inspirației, determină însăși problema provenienței acestor elemente, precum și aceca a proporţiei inspirației. folclorice. . ae 
Finalitatea nu exclude, ci: dimpotrivă stimulează spontaneitatea inspirației, atât de deosebită, de pildă, de ideea unui târziu caracter ciclic romantic, uniformizator. Legă- turile realizate de Mihail Jora în muzica să surit structurale și țin mai curând de unitatea intrinsecă a discursului. muzical (care nu pot să preîntâmpine totuși unele slăbiciuni la 

eroinei care piere în valuri, 
. - 

er. 
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punctele de sudură a părţilor suitei). Un exemplu elocvent al unei legături magistral 
realizate, imposibil a fi explicată la o analiză „,parcelată”, este acela al orchestraţiei care 
creşte fascinant, pe o imensă suprafaţă. De aceca, insistenţele solo-urilor instrumentale, 
ce par nejustificate şi monotone într-o succesiune apropiată, capătă o nouă semnificație, 
odată cuprinse în arcul imens al creşterii orchestrei. 

Fantezia compozitorului se manifestă in primul rând în domeniul ritmicii şi al 
variației — ambele beneficiind, credem, de întreaga noastră atenție pe parcursul analizei. 
Este de subliniat faptul cristalizării, în limbajul melodic, al unui cromatism de esență 
modală, strâns înrudit cu acela la care, pe căi proprii, au ajuns un Bart6k și un Enescu. 
La Jora, are un profil al său, plămădit din imbinarea într-un fel specitic a modurilor dia- 
tonice cu cele cromatice şi într-un alt raport decât la ceilalți. Legate de moduri și de cro- 
matică siint. și armoniile' sale, de '9.măre inventivitate, fie dedus: din ceea:ce:zace latent 
în melodie, fie din suprapuneri, pline de. fantezie, ale acordurilor. În ciuda câtorva momen- 
te polifonice sau intenţii de „,lincarism”, Mihail Jora se dovedeşte totuşi — în esenţă — 

un armonist de o rară inventivitate. 
Saltul remarcabil pe care îl înregistrează stilul simfonic și limbajul compozitorului 

aparţine în special: microstructurii, iar macrostructura, — domeniul propriu-zis al arhitec- 
tonicii = în ciuda câforira  forine interesante, credem a fi” supusă. în primul rând dra- 
“maturgici, fără a se ridica întotdeaună, la nivelul microstructurii, atât de plină de prospe- 
„țime (ritmica, cromatica, „Variația melodică), ! pi 

În toate acestea! se face simțită nu nuinai mâna sigură a celui ce! 'este' stăpân pe 
mieșteşiugul Său, ci: ȘI, dorința 'artistului, de autodepășire ; ; în cadrul coordonatelor pe care 
ni le impuneri la început drept criterii de judecată, în funcţie de „anume forme şi gciiuri”, 
putem afirma că, pe linia evoluţiei sale, Mihail Jora sc relevă astăzi ca un artist inovator. 
Celălalt unghi posibil de vedere, ce ar urma Să situeze baletul în ansamblul creației româ- 
neşti, nutrim convingerea că va prilejui i încă, multe pagini dedicate uneia dintre cele mai 
„de seamă. creaţii a ultimilor, âni, care este baletul, Întoarcerea din adâncuri. Ă 

. ue a. cae : , RER : . i i -.. 
ae ua e RI III ; i af „ „i DR o. i. „d 

ins Muzică; Bucărâști, '13, îir. "10, octombrie 1963, e 
p. 21—28 ia at 
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pe Lihia promovării 'creației “simfonice: vomâneşti, mi s-a "încredințat! prezentarea, i în „primă 
“audiție la orchestra Radiotelcviziunii. a. lucrării: compozitorului: Mihail „Jora. 

A fost un moment deosebit în activitâtea” mea dirijorală, în primul rând pentru 
că ieste o lucrare de puternică forţă expresivă, semnificătivă! pentru, “trăsăturile: de mare 
“vigoare şi projunzime ce caracterizează muzica noastră simfonică. În al doilea rând lucra- 
rea: m-ă. interesat, îndeaproape prin problematica artistică, „pe care 9; suiscită: tii i 

i. . ai 

  

i 

PE i Antoni a asistat, desigur; la: „repeliții. pepe SR i,    

— Da. și sugestiile Sale: ne-au fost! dcosebit. de preţioase.” Deşi! dirijori icompeteiit, 
care a condus, în trecut; o 'seămă de concerte simfonice, maestrul “Jora! nu'a'intervenit în . 
ceea ce priveşte tehnica dirijorală propriu-zisă. A insistat însă asupra reliefării conținutului 
și a elementelor de culoare ale diteritelor tablouri. | 

— Care au fost, problemele” ridicate, de, interpretarea Pragmentului simfonic Nunta 
tătăraseă? - 

— Problemele au fost complexe și multiple, iar maestrul se arăta, la început, oare- 
cum îngrijorat — și pe drept cuvânt — de soluționarea lor. Lucrarea reprezintă, în chip 
neindoios, un alt prag al stilului său componistic. Mă refer în primul rând la poliritmia 
prezentă adesea şi care a ridicat probleme destul de dificile. Există o seamă de momente 
dansante, când ritmurile sunt suprapuse. Astfel, un grup de instrumente execută o temă 
în cinci timpi (5/4), în vreme ce alte instrumente răspund cu fragmente tematice în șapte 
timpi (7/16) — de aici necesitatea unei tehnici dirijorale apropriate, care cere o: separare 
distinctă şi simultană a gesticii celor două mâini. 

— Care este înterprelarea pe care aţi dat-o diferitelor dansuri ? 

— În fragmentul simfonic pe care l-am dirijat există mai multe dansuri, fiecare cu 
ritmuri distincte, bine diferenţiate, cu linii melodice diferite ca valoare expresivă — toate 

răspunzând unui anumit conținut. Aşa de pildă, Dansul copiilor ţine de una din datinile 
de nuntă practicate în mai multe regiuni ale țării. Copiii sunt chemaţi să deschidă sărbă- 
toarea cu dansurile lor. Ei aduc voioşia, candoarea specifică și totodată stângăciile lor 
în exactitatea ritmică. M-am străduit să redau, impreună cu orchestra, aceste elemente de 

conținut pe care compozitorul le sugerează printr-o imbinare între pizzicato la coarde 
şi izbituri aritmice la xilofon și alte instrumente de percuție. 

Cu totul altfel se prezintă Dansul fetelor. Aici se cere urmărit şi exprimat sentimen- 

tul de sobrietate, decenţă și totodată mândrie al fetelor. Era vorba de realizat o construcție 
exactă, dar şi acel caracter suav pe care îl sugera muzica. 
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Dansul flăcăilor nu reprezintă o simplă manifestare a temperamentului lor viguros. 
Desigur, în primul rând poliritmia jocului trebuie redată cu o precizie desăvârșită. Nici o 
greșeală nu e permisă. Dar, dincolo de vivacitatea atât de diversă a ritmurilor, m-am silit 

să înfățişez fondul expresiv al dansului care reprezintă mai mult decât un divertisment — 
cl având o semnificație omagială, o mărturie de dragoste față de miri. 

iti i — Cum ați înțeles să prezentaţi scena dansantă ,, Pehlivânie” ? n 

— Pehlivânia este un străvechi obicei tătărăsc, constând în întrecerea, în cadrul 
festivității, a doi tineri luptători. Mișcările lor comportă multă fantezie, ele fiind îmbo- 
gățite, pe moment, cu elemente de umor, cu imitații ale unor jucători mai vârstnici etc. 
— menite să creeze o stare de bună dispoziție generală, de euforie. Trebuie urmărit pe 
de o parte elementul tematic care'se dezvoltă capricios, ca o improvizație, pe de altă parte 
clementele de ordinul percuţiei — fiind de subliniat chipul ingenios în care compozitorul 
foloseşte timbrurile acestora pentru coloritul lor expresiv. 

i. 

„; —.Ce ne puteți spune. despre caracterul liric al acestei creații de balet? ; . 

" — Fondul liric al:creaţiei lui Mihail Jora: se vădește: adesea și în această: lucrare. 
Este de-citat:iDansul:mirilor care 'reprezintă; după părerea mea; momentul culminătiv.- 
Aici câracterul doinit'al melodiei evocă foarte bine sentimentele nuntașilor “tristețea mamâi 

şi în general:nostălgia părinților-care se bucură ... plângând. 
- „i ot Pa ) Ă AP „i pe aa „: ii, 

„—Cum aţi conceput realizarea, tablourilor. simfonice. Zorile şi, Furtuna — respectiv. 

de la începutul. și. sfârşitul fragmentului dirijat? iti 
, : : AR Ne: ” pi , we . O DEP ICI | E 

"— Trebuie să spun că darurile 'de colorist ale maestrului: Jora, paleta sa orches-: 
trală atât de bogată ne-au venit în ajutor;din capul locului. Mă refer la chipul clar şi 

dcosebit 'de sugestiv. îii care este redată apariţia zorilor,: precum: și forfota. mulţimii în 
piață. Același lucru îl'pot'afirma şi despre Furtuna. În literatura muzicală: există: o seamă” 

de... furtuni”, a:căror muzică 'este îndeobște descriptivă, pătrunsă uneori: de elemente, 

naturaliste. Îi căzul: de față compozitorul împlineşte cu mult succes dilicila sarcină-de â 

sugera, nu de a face chiar o .... furtună, în orchestră. Ascultătorul intuiește perfect mani- 

festarea elementelor naturii, dar maniera în care e redată la orchestră este aluzivă ; însăși 

niășina de vânt: este folosită 'cu moderație, în chip foarte judicios. Este 'esenţial faptul 

că aici, ca, şi în: Zorile, muzica este creatoare!de atmosferă. - i i 

-— 0e ne puleţi spune despre munca pregăliloare dusă laolallă cu: orchestra?. - : . 

-='Am avut în primul. rând discuţii anticipate în-cadrul. cărora orchestra a luat 

cunoștință de conţinutul dansurilor şi în general al tablourilor simfonice, aşa cum le-am 

expus răai. sus: Aceste discuţii lămiiritoare au orientat. orchestra într-o largă măsură şi 

solicitărilor .noastre.s-a răspuns cu-:convingere şi însufleţire.;: Astfel, fiecare: membru al 

orchestrei a fost-un participant coriștient la actul interpretării. Au trebuit elucidate apoi, 

pe planul execuţiei propriu-zise, probleme speciale privind anumite treceri de la un pasaj 

la altul, organizarea: planurilor sonore, rotunjirea anumitor imagini deosebit de plastice, 
reliefarea unor momente culminante etc. etc, FE II i 

Sunt sigur că maestrul Jora a întărit, la-toţi membrii orchestrei, convingerea că 

creația simfonică româncască poate sta cu cinste alături de cele mai de seamă lucrări de 

acest gen din literatura muzicală contemporană. 

4 . a [i ' 

7 

-.. Convorbire realizată de Jean-Victor Pandelescu .  . us. 

— în: Afuztea, Bucureşti, 13, ne. 10, octombrie 1963,. 
p. 28—29 | 

10 — c. 234 | 145



i. i ai 7 MIANL JORA SIMPONIST, ni 

d. pad ee i Da IEI . i 2 Ei . Li .... dai 

Creaţia orchestrală: s-a! aflat de: timpuriu: înmiezul” preocupărilor: componistice 

ale lui Mihail Jora, cel de al doilea;opus al său fiind o'lucrare simfonică de amploare, Seita 
Pentru, orchestră în re, scrisă în anul 1915 și distinsă în același an cu Pemiul I „George 
Enescu”. Cu un an.mai înainte, primul opus, scris la sfârșitul studiilor la Leipzig, era. 
consacrat liedului, gen în care Jora avea să se,impună, ulterior ca un.veritabil ctitor de 
școală românească. Deocamdată, cele Fiinf Lieder fiir Miltelstimme, pe versurile unor 
poeţi germani, se situează pe linia tradiției schumanniene, pe care tânărul muzician român 
o asimilase în profunzime. Trei decenii mai târziu el:va mai scrie, în chip de omagiu; Varia-. 
jiuni pe o temă.de Schimann op. 22, de fapt una din cele mai importante contribuții per- 
sonale la literatura pianistică.. o E 

„:. Suita pentru orchestră op. 2 reprezintă deja începutul emancipării stilistice a auto- 
rului, al, îndepărtării sale de linia Schumann-Brahms-Reger. Lucrarea are un colorit mai 
degrabă mediteranean, pus în valoare de o orchestrație aerată, fără încărcătura unor dubla-: 
je care să opacizeze sonorităţile. .Scriitura preponderent armonică şi predilecția pentru 
modulaţii. frecvente, adeseori. surprinzătoare, amintesc încă, de lecţia, profesorului său 
Max Reger, dar Mihail Jora descoperă. și farmecul unor întorsături modal. Acestea .pro- 
vin poate din muzica lui:Grieg, ori din cea franceză de la finele secolului XIX, încă nu:din 
folclorul românesc. Lucrările scrise în deceniul următor vor introduce şi acest element! — 
al specificului autohton —, care se va dovedi determinant în formarea stilului de maturi- 
tate al compozitorului. - cn cc a 

să Suita, concepută în.patru părți — Preludiu, Noapte. de vară,  Menuel şi Scherzo 3%, 
a rămas: sub. forma unui. diptic, Andantele în La bemol major intitulat Noapte, de vară. 

fiind urmat de.Presto-ul în re:minor, un Scherzo gândit, de la început; ca final al lucrării. 

:.-. Primul .tablou are un vădit caracter evocator, fără. a fi programatic. Forma de: 
lied: „tripartit . se. constituie. “prin . intercalarea.. unei Serenade în mișcarea : Allegretto 

(pochissimo piu mosso).. i 
1*:20-“:Primele 20-de măsuri- ale Nopţii: de vară au-un aspect introductiv. Motivul de două: 
măsuri care va sta la baza întregii părți apare expus de clarinet, pe o pedală de 'quinte 
suprapuse, i n a 

ii a Dama me ae ma anii na do - 

  

3 În programul de sală al concertului din 10 februarie 1919, dat de Orchestra Ministerului 
Instrucțiunii Publice la Ateneul Român, concert în care compozitorul şi-a dirijat lucrarea în forma 
ei integrală, se spune despre: această suită: ;, Între” cele: 4- părți ale ci; cele mai reușite și cele mai 
impresionante sunt fără îndoială Nocturna, o foarte inspirată pagină de muzică descriptivă [.../ şi 
Scherzo, plin de avânt tineresc și de elan viguros, cu trio-ul său de culoare pronunțat orientală, 
care ar putea atât de bine servi ca muzică de balet...” Autorul anonim al acestor rânduri a intuit 
atât forma sub care varămâne suita pentru posteritate, cât și atracţia compozitorului pentru genul 
coregrafic. aj 
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    pi = 

„.„. . Andantele propriu-zis, se deschide :prin. reapariția acestei teme cântate de clarinete 
în terțe, de-data.aceasta, pe tonica la bemol, dar cu:un.colorit.mixolidian. -...- -. : . .. 

  

  
Ex.2 

    

  

| În ciuda limitării stricte la această motivică, fluxul melodic se revarsă generos, 

amplificându-se, prin secvenţări, varieri ritmice și modulaţii. Într-un tempo dublu de 

repede, secţiunea mediană (Serenada) aduce un suflu iberic, concretizat prin melodia frigiană 

a flautului solo. 

BEN      

      
ad

d 
Corzile: acompaniază prin pizzicate.chitaristice. Răspunsul vine tot la flaut, prin. trans- 

punerea. întregii. melodii în la .minor.: Asemenea relaţii -tonale atât: de îndepărtate (la 6 

quinte) pot-proveni din tehnica modulaţiilor .enarmonice (ale: armoniei postromantice), 

dar.devin procedee care țin mai curând de-lumea modală (ca .la -impresionişti ori ca la 

Skriabin): În același spirit apar, într-un punct culminant, şi înlănţuirile la terţe mici ale 

unor acorduri maâjore (pe fundamentalele fa diez; la, do şi mi bemol), urmate apoi deînlăn- 

țuiri la intervale de terţe mari (acorduri.pe fa diez, si bemol şi re major): : a 

2: “Presto-ul este realizat cu aceeași siguranţă tehnică, ce surprinde în cazul unui com- 

pozitor: tânăr, aflat la prima sa piesă orchestrală. De mare efect este alternanţa rapidă, 

dar variabilă, a 'grupelor .de instrumente — coarde; lemne, alămuri — în preluări succe- 

sive ale ideilor tematice ori în: diferite combinaţii simultane. Scrisă în re minor, această 

pagină debutează în Mi-bemol: major (poate ca o consecinţă. a la bemolului din mișcarea 

anterioară), . . . A e Di DI Ra Si te 
-_ 

Exal: SERII EI ID II NE IOD RI Do ii E e ii aa a 

.. 
     

    

147



_ , . . 4 pentru a declanșa, de fapt, un discurs permanent modulant. Pe alocuri dispat 
reperele tonale, ca în succesiunile cromatice de acorduri mărite. 

Ex5 e e a fue 
  

    

     

  

decresc. 

: în Proveniența 'lor- este, desigur, :regeriană,: dai 'muzica: dobândește! un 'câracter meri- 
dional, devenind':o:adevărată tarantelă: plină: de: nerv.. Se face: auzită ':o :temă "pisodică; 
de un colorit doric. 

  

      

    

  

  
  

  

  

  

Ex.6 | a i 
? EDO a Ia Ti, a f Pen Pe a Sa pl > ema ZI i | at Î Li IL Id md L Pe Îc, Da Ă ÎL Î N d 

& B A Ț ai ir pi | I TI LS [ Ţ A J SI LL] J t IF i ț Îi Z ip 
P moito espress: — af a TI 

Ea anticipă partea 
i : ea eu! EIN 

> : ! să Ai e 

“mediană, îri 'si'minor doric, desfășurată :i 
Pi CE ai 

are' deYdouiă ori 
mai'lentă. :: .: ti Sa 

într-o mișc 
e pai i taiati ; 

. . 
LI e ai 

     
       
   

.7 o 
| 2 

Z ben morcato , esPr535. | | m 
    

..... Prezenţa acestor trăsături dorice, apoi și a unor cadențe frigice, împrumută acestui 
moment un discret iz de cântec popular românesc. Este mai mult o presimţire a-viitoruilui 
stil, sau o promisiune ce va fi ținută. 
„ui Distingând această lucrare.cu premiul: de compoziţie. pe care îl înființasc,, George 
Enescu:'a impus numele lui Mihail Jora în fruntea unei generaţii de tinerii creatori, de. la 
care erau. îndreptăţite cele mai frumoase aşteptări., Enescu însuși a devenit; susținătorul. 
acestei suite in viața.de concert,.ca și al-altor .piese:din creaţia de mai târziu a lui Mihail. 
Jora.. Dar înaintea :primei audiții ce avea:să aibă loc în împrejurările grele: ale refugiului 
de la Iaşi, din timpul primului război mondial, un:alt moment: de 0 deosebită semniticaţie 
se leagă de această primă suită pentru orchestră.: Pregătindu-se să.dea un recital-de vioară 
pentru ostașii răniţi în primele luni ale războiului, “Enescu îl omagiază în primul rând pe 
tânărul său coleg, care luptase cu eroisni: pe front şi care trecea printr-o grea suferință. 
Jora îşi:va aminti peste timp (atunci când Enescu va îi sărbătorit-pentru împlinirea vârstei 
de 50 de ani). emoționanta reintâlnire careia insemnat; un moment. decisiv. în viața să. 
Întins pe căruciorul pe'care îl împingea o infirmieră,: revenind direct din sala: de operaţie, 
Jora aude sunetele unui pian ... : cu acea generozitate care îl caracteriza, Enescu inter: 
preta la pian începutul părţii lente a suitei lui Jora. „„Zguduit de o emoție neașteptată, am 
fost podidit de lacrimi — iși amintește compozitorul. Ziua aceea de 8 noiembrie 1916-a 
fost hotărâtoare pentru: mine.. Mi-ai redat în clipele acelea dorința și Yoinţa de a trăi; pe 
care le -pierdusem. Ai dat putere organismului :meu să-lupte contra răului ce-l năpădise 
fără putință de scăpare și m-ai înviat din morţi.” 
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' 'Stăgiunea muzicală 1917221918 se desfășoară la” Iași unde, „prin eforturile” supra- 
omeneşti ale lui George Enescu, s-a putut înfiinţa o orchestră simfonică în condiţiile atât 
de dificile ale refugiului. Învingând nesfârşitele adversităţi, a avut loc la 13 decembrie 
primul concert, urmat apoi, aproape săptămânal, de alte concerte dirijate întotdeauna 
de Enescu, la care şi-au adus contribuţia toți muzicienii aflaţi atunci in capitala Moldovei. 
La 24 ianuarie 1918 apare pe afişul de concert o primă audiție românească : Noapte de 
vară Şi Scherzo, cele două părţi ale suitei de Mihail Jora. Lucrarea este reluată o săptă- 
mână mai târziu, iar ulterior repertoriul orchestrei va include şi alte pagini de compozitori 
români (Nottara, Zirra, Caravia), Enescu rieprogramându-și insă propriile lucrări, 5. 

În concertul din 10 februarie 1919 al Orchestrei Ministerului Instrucțiunii Publice; 
de sub conducerea lui D. Dinicu, Jora este invitat să-și dirijeze propria-i lucrare. O săp- 
tămână mai târziu este rechemat — fapt unic ! — să-şi prezinte aceeaşi lucrare în cadrul 
uriui concert cu progrăra: 'diferit. În sfârșit, după o altă săptămână, la 24 februarie, com-: 
pozitorul este invitat din nou, de data aceasta'ca dirijor al unui întreg concert, cuprinzând 
lucrări 'de Brahms (Sifonid a II1:), Hândel şi! “Wagner. La 23 mai 1926, îiitr:un concert! 
al Filarmonicii bucureştene consacrat creaţiei româneşti, Jora își dirijează cele două părţi 
ale suitei. Această lucrare a intrat şi în repertoriul altor dirijori, printre care francezul 
Henri Morin (16 aprilie 1925, la Ateneul Român). OC 

La 15 decembrie 1920 (concert repetat şi în ziua de 17 decembrie) George Georgescu, 
tânărul și deja -prestigiosul director. al primei noastre orchestre, îl invită pe Mihail Jora 
să-şi dirijeze'o nouă lucrare, recent terminată. 'Este vorba de un poem simtonic, cu solo 

de tenor, inspirat de versuri eminesciene — ' Poveste “indică, purtând numărul de opus 4. 

Solistul concertului a fost cântărețul Romulus Vrăbiescu, pe care-l aştepta o frumoasă 

carieră ca solist al Operei Române şi profesor la Conservator. Poate că tocmai acest rol 

solistic;- — ” dificil, „dar episodic - — să fi impieăeat intrarea. lucrării i in n repertoriul” curent. 

satisfacţii, fiind. plasat, la începutul Tucrării.. e o 

: Realizarea partiturii orchestrale denotă c o: „măiestrie: apreciabilă, « un: simţ al posi- 

bilităţilor: orchestrale cum; dintre toți compozitorii. generaţiei postenesciene, numai Alfred 

Alessandrescu iai avea la! acea dată. Acleoni primise Premiul TI „George. Enescu” în anul 

1916, “Alfred: Aessândreşeu fiind aşadar succesorul lui Mihail Jora la obţinerea. acestei 

inalte distincţii.. "Cele două lucrări se aseamănă şi. prin fidelitatea. transpunerii | muzicale 

a unui program. literar. De fapt, construcţia. lor reuşeşte să. concilieze rigorile arhitectonicii 

muzicale cu fidelitatea: acesteiitraduceri i in sunete a'unui şir de evenimente. Tehnica dezvol- 

tătoare şi variațională. se bazează pe experienţa simfonismului german (de la Liszt la 

Strauss), şi a ciclismului şcolii! lui Franck. Stilistic” insă, ambele lucrări se apropie şi de 

muzica lui Florent Schmitt! În cazul lui A cteoii influența, apare mai evidentă, Alfred 

Alessandrescu rămânând de altfel un constant admirator şi un rafinat interpret al Zra- 

gediei Salomeei: În ce-l priveşte: pe Mihail Jora, el şi-a incheiat partitura la Vernier-Geneva, 

la data de 27 iunie 1920; după ce urmase timp de'un an cursuri de perfecționare: cu Florent 

Schmitt 'la. Paris. Apropierile se opresc însă” aici, fiindcă Atteon, care avea să obţină un 

mai mare şi mai îndelungat succes, marchează punctul culminant şi (din păcate) final'al 

unei "cariere! incepută sub cele “mai favorabile auspicii. Alfred “Alessandrescu, . împingând 

exigența faţă de sine până la neîncrederea. în autenticitatea actului său creator, avea să se 

dedice dirijatului de orchestră, spre profitul celor trei instituții: muzicale bucureştene : 

Opera Română, Filarmonica şi Radiodifuziunea. Dimpotrivă, pentru Mihail Jora,: Poveste 

îndică rămâne doar un cpisod-al carierei sale, anii următori aducând pe deplin confirmarea 

originalității compozitorului. Di E 
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„Lucrarea se, deschide in mișcarea Moderalo | | Jo ;espressivo, printr-un solo: de, clarinet 
care cofiţine elemeritele. moțivice: generatoare: ;.:se ae cazati manat) îşi ali cn     

   

       

  

  

  

  

  

  

  

ga E et ta a E ei 
Această. secțiune introductivă se. desfăşoară. într-o:atmosferă: transparentă; tremolourile 
discrete, ale instrumentelor: de: coarde,: sonorităţile delicate ale celor, două harpe şi :ale 
celestei creează tabloul. nocturn al unei lumi :de vis:. Unele, învolburări. ale. sonorităţilor: 
conduc. spre pârtea solistică a tenorului, o vocaliză sinuoasă, cu caracter, improvizatorie 

        

      

      

   

(întinsă pe parcursul a 41 de:măsuri). ...:.., a Dai tii Bare cls 
Ai aaa i ' , a PD acea PT a i 

a TI i da i mat CI TE aa ! 

„jEX9|” -.. a ET tt Sem m Eat 

TR ti ze peaa = Sa 
aaa sea  B2-MOlQ espresso pci . n pir 9 
DIE m mei m o ei [= e ae arie - 

Cântecul, tânărului paria,. pe care fiica impăratului il aude de la fereastra castelului,:va, 
declanșa. o. dragoste fulgerătoare şi fără speranță. Frumosul tânăr va. trebui să cucerească 
prin lupte indelungate coroana lumii, aşa cum doreşte prințesa, spră a deveni .denin. de 
mâna ei. Textul eminescian nu conține detalii precise, ci doar ideea generală a! acestor 
neincetate strădanii :care: îl. poartă: în lumea întreagă, dintr-o: biruiiţă într-alta: Muzica 
urmărește-această: idee: prin transformăti-neincetate: ale: substanței într-u succesiune :de 
secţiuni, contrastante.ca tempo, tonalitate şi măsură; „Aceste șapte. secțiuni. pot; fi:consi= 
derate, ca.0 amplă. dezvoltare. a .materialului. de bază. Aparatul orchestral este. solicitat: 
adesea în totalitatea 'sa. -Abundă pasâjele rapide pe game cromatice (în. terţe “paralele 
sau în mixturi diverse). Sonoritătea acordurilor mărite iese în relief (ca şi în cazul supor- 
tului armonic al ideii dela ex:9), creând G'âriimiiă atiibiguităte tonală: Elementele modăle: 
prezente cu discreție îni lucrarea: precedentă; 'sunt: âici şi mai: estompate în“favoarea:âbun 
dentelor cromatisme. -- îi ti ete e tame e eat 53 . e aa sf Ei 

ap ETC 

„= :, „Secţiunea finală marchează.revenirea variată a introducerii, intr-un:alt qlimat expre= 
siv ; eroul s-a întois victorios, coroana lumii îi âparţine, dar prinţesa,nu mai-este, în viață. 
Tot zbuciumul omenesc a fost zadarnic, par a'spune apele Gangclui, în Scurgereă lor neia- 
treruptă. Aita ia oile 

„:.” “Poemul simfonic, ca şi prima suită, ar merita un loc stabil în repertoriul Oiehâstrelot 
noastre. Măiestria dovedită 'de-compozitor.in aceste lucrări” de iriceput 'de:druini depășește 
cu mult -nivelul-unor. producții muzicale ale altor autori (de atunci ori 'de mai t Arziu); 
care se.întâmplă să fie mai des auzite... no ai 

„.... Aproape patru âni separă Poveste iudică.de opusul următor, suita pentru orchestră. 
în patru părți Privelişti, moldoveneşti. La, 27 ianuarie 1924 compozitorul punea. punct, 
acestei: ample părtituri, 'ce avea să rămână o operă de vâri in creaţia sa. Suita 'Privelişti 
înoldoveneşti;: op. 5, realizată pe Daza experienţei primelor: două lucrări: simfonice, mar- 
chează indiscutabil 'o:nouă: etapă creatoare.:'În: acelaşi -ân compozitorul avea să 'dca la 
iveală și cele trei coruri mixte op. 6::-41oşul, Slulul şi Toaca. Prin acest triptic.coral; priina 
sa lucrare într-un gen pe care compozitorii români inaintași îl: cultivaseră cu precădere; 

titi 
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Mihail Jora se plasează dintr-odată în fruntea creatorilor genului. Privite.in perspectiva 

timpului, aceste pagini corale.rămân ca piese de.referință in muzica românească. Apariţia 

aproape concomitentă a.unor lucrări de o asemenea anvergură a.devenit-posibilă în acest 

moment îri care- personalitatea; artistică: a compozitorului s-a: conturat cu: fermitate,: în 

care datele definitorii ale stilului său s-au cristalizat pe deplin. a 

"* Odată încheiată perioada de asiinilare a. tehnicii componistice, îi care existența unor 

influenţe din muzica germană sau franceză era. inerentă, compozitorul s-a preocupat in 

mod vădit de intrarea sa în problematica muzicală autohtonă. Anii în care cl s-a îndreptat 

spre un stil naţional au fost exact aceia în care compozitorii români au inceput să se orga- 

nizeze profesional şi în care discutau apiins problemele specificului național în artă (anche- 

ta revistei Muzica). În 1920, Mihail Jora. s-a aflat în prima linie a celor care au participat 

la fondarea Societăţii Compozitorilor Români,..al cărei vicepreşedinte avea să devină 

mai târziu. E e 

Spre deosebire de alți compozitori, Mihail Jora nu a simţit nevoia de a trece prin 

faza imprumuturilor din folclor, spre a conferi muzicii sale o autenticitate naţională. Întreaga 

sa invenţie melodică este saturată de trăsături caracteristice cântecului şi jocului româ- 

nesc. Există uneori chiar o tendință de subliniere apăsată a acestor caracteristici, țen- 

dință care îl va impinge în mod firesc către genul muzicii de balet. Rae 

0. În Privelişti. moldoveneşti, intenţia compozitorului este declarată, cele patru tablouri 

“muzicale infăţişând aspecte pitorești ale unor plaiuri natale : imagini din natură (primul 

tablou şi cel de-al treilea), scene rustice (celelalte două) cu numeroase detalii evocatoare, 

elemente onomatopeice etc. > E 

| Pe fondul fluid al coardelor cu surdină, in ondularea arpegiilor de Mi major lidian 

inchipuind! curgerea ncintreruptă a apei, din tabloul Pe malul Tazlăului (Moderălo pasto- 

rale), se profilează o idee melodică sinuoasă, cu uri aspect. modal aparte.. “Este un „cântec 

  

Ex.10 
      

    

      
zf espress. 

ul 
- 

. 

... 

din fluier” venind din afară, ca o altă realitate sensibilă, deasupra decorului mișcător al 

apei. Desenul melismatic al melodiei se desfăşoară pe două scări de ton-semiton, ingemănate 

de un fa diez ca,axă: de simetrie, iar în chip de concluzie o succesiune de semiton-terţă 
-I 

oua - 

mică. zi | a RE za     

  

EX.11 „ o , _ 

a ba E S 
      

      

   

        

    
  

                      

          
         

    
      

          zi 1 21 21 33 31 

Totalizând 10 sunete din cele: 12 ale sistemului temperat, sunt evitate tocmai 

sunetele de bază ale arpegiilor de la coarde (mi şi sol dicz). Compozitorul anticipă astiel 

atât modalismul ce va caracteriza muzica viitorilor săi elevi (modul semiton-ton al lui 

Paul Constantinescu) precum și neomodalismul, impreună cu ideea complementarităţii, 
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din muzica româncască de mai târziu. Mai mult: decât atât, organizarea fundalului;sonor 
„acvatic'”,-prin suprapunerea: unor formule repetate sau permutate de 4, 5,6 ŞI 8. :sunete, 
duce cu gândul; la; texturile.ce:vor fi:la modă peste niai multe. decenii:+(Imaginea sonoră: a 
micului: râu moldovenesc: devine! astfel mai interesântă, decăt cea: a: Gangelui din lucrarea 
anterioară.) agate io iei : îsi zi pa FI S 

pr; „În continuare structura modală reapăre,. când „cromatizată, când expusă clar, în 
relativa ei. diatonie, ca-o.scară simetrică de 8 sunete. DI E 

  

  

  

      

   
Ir, Pa pn 

Pa, IEI te 

» Aspectul ascendent” al aceldiaşi sorueturi, modilei este, pr ezent în partea, a! „doua, 
Za joc, în i cadrul secţiunii mediane. e a i 
  

      

  

  

    

  

- “Acest „sCherzo! desfăşurat, într-un, Presto, ce aduce : Lui contrast. “puternic, 'se dove- 
cite a fi generat de idei apărute în primul tablou; O: asemenca idee este solo- ul, clarinetului, 
care conţine două motive ritmice distincte: (x şi). 

  

Primul-moțiv -(%) generează o amplă: creştere, “de-a lungul a: 20. de măsuri, în prima pârte. 
Cel:de al.doilea ();; având, 0 structură simetrică, de ritm nonretrogradabil, apare în diferite 
ipostaze-derivate. ...: - 

Tema.de.trei măsuri. (reluate apoi identic), 
derivă din această idee, | E 

ID Lai Ii n -: , Te 

care stă la baza părţii a doua, La joc, 

  

      

pi i ExX.15 i - E „ E pi . [i - Fă , m, : EI Ii ; : Re 

  

; 
......„La rândul ei, tema, este supusă unor noi modificări ritmice, ca în solo- ul de trom- 
petă atât, de tipic joresc, pretigurând parcă baletele de mai târziu. 

Pa “, ' . ; . . : ? . 

Ex.16 
  

  

132  



-. Tabloul-altreilea, Grâu sub soare (Allegro moderato),:dincolo de intenţiile pictu- 

rale. = imaginea. holdelor unduitoare;. redată: priri pasajele-rapide ascendente -ori: şerpui- 

toare, alternând cu:triluri, intr-o factură orchestrală. transparentă =: se: constituie ca-0o 

pagină: mai complexă, cu:ecouri discrete:din- părțile anterioare şi:cu expresive momente 

polifonice.: Un asemenea moment; de bine venit: efect: =: după .predominarța: structurilor 

armonice de până-atunci;—, îl constituie canonul:dintre-viorile prime şi violoncele: Melodia 

dorică..a viorilor este reluată'la octava inferioară după doi timpi; celelalte corzi şi parţial 

  

  

suflătorii: completând o! țesătură 'contrapunctică! imitativă.” :. 

O N IP a ai “i 

ce PERI i ea pre tepi i pet tt 
  

  

  

1    

  

pie 

RI IESI E ORI PRR ARI ii 

di țigănesc —, este partea. cea mai. elaborată și mai.amplă, (cele 70 de 
„Finalul — Alai fiec | 
pagini ale partiturii, egalând suma primelor, două. părți). Doar, aparent rapsodică, construc- 

ţia sa se dovedește a fi deosebit, de riguroasă, prin economia. materialului tematic.. Acesta 

sc bazează tot pe motivele'ă şiy (din ex, 14), revenite atât sub forma lor iniţială, cât şi în 

diferite ipostăze noi. Plecând dela un tempo reținut (Aoderato assai), mişcarea. se accele- 

rează în mai multe etape, apoi, după un scurt moment mai lent — reprezentat printr-un 

fugato cu caracteri'grotesc la suilători —, se 'reiă Variat acelaşi plan al dinamizărilor suc- 

cesive pâriă Ia uni punct culiinânt de mare animație; Încheierea, se face printr-o rapidă 
dispersare a sonorităților. Di Di o a ai ai SN 

Toată această construcţie constituie un adevărat.tur de forță componistic,, o mare 

demonstraţiei de -Durchfiihriing, realizată: cu. mijloacele. artei occidentale, dar într-un, 

colorit de orientalismi pitoresc. Dacă în:ce priveşte acest pitoresc'se.poate vorbi de o anti- 

cipare a baletului La Piaţă, sâu Chiar a-scenelor tățăreşti din capodopera. de, mai târziu, 

Întoarcerta dini adâncuri, finalul (dar în fond intreaga lucrare) îl arată pe compozitor preo- 

cupat de transplantarea principiilor cirifohismului la realităţi muzicale specifice. Mihail 

Jora nu datorează aproape nimic impresionismului francez, atât în ce privește principiile 

de construcție (preferând 'simfonismul: dezioltător), cât și principiile de orchestrație (tin- 

zând tot mai mult spre sonorități compacte, bazăte pe'dublaje permânente). 

i: Suita: Privclişti moldoieneşii şi-a. făcut intrarea'in Viaţa de concert sub cele mai 

fericite auspicii. "Revenit lă pupitrul: Filarmonicii bucureştene după o absență. de trei ani 

— timp în care cucerise mari metropol€ ale miuzicii de ambele părţi ale Oceanului Atlantic 

— ,. Enescu “are ca oâspete de seaniă pe” vechiul său coleg: şi pricten Jacques 

Thibaud. În concertul din 4 imai 1924, cei doi mari artişti apar-alături, Thibaud interpre- 

tând Concertul în Mi major de Bach, Coiicertul în Re de Becthoven şi Simfonia spaniolă 

de Lalo sub direcţia lui “Enescu, prilej. în' care acestă prezintă in primă audiție şi noua 

lucrare. a: lui Mihail Jora. În' ziua "următoare: Priveliştile sunt'reluate, Thibaud cântând 

"alte piese, iar unsprezece zile mai târziu Enescu-va Susține şi prima audiție păriziană 'a 

lucrării, În'mod cu totul deoscbit, ultimele două părți ale suitei —: Grâu sub soare şi Alai 

jigănesc — le va programa adeseori, ca de pildă în marele concert de muzică românească 

de la Atencul Român din 23 aprilie 1945. Primele două părți — Pe malul Tazlăului Şi 

La joc — le va ditija la New. York, în 14 mai 1939, la „„Metropolitan Opera House”, impre- 

ună 'cu orchestra din Philadelphia (in cadrul; Târgului'mondial de la: New York). l-a Mos- 

cova Enescu programează stiita de Jora într-un fiimos concert in care apare şi ca violonist, 

alături' de David Qistrah, în Dudlul concert de Bach (dirijor: Kiril Kondraşin). : i: 

153



„i i *Suita a intrat curând și în 'repertoriul'altor dirijori. George: Georgescu o iinterpre- tează la :câteva“luni după: creareâ:ei, la -13:ianuarie. 1995: În anii următori; '.preocupat de. ideea ':primenirii continue. a:repertoriului,recurgând destul :de' rar: la Teluări” iși prefe- rând.noutăţile şi primele audiții (un:aspect mai surprinzător pentru cei care: l-au: cunoscut - pe marele dirijor 'la: sfârşitul: carierei 'sale),: George Georgescu: avea: totuși să mai! reiăâ.. în pâtru. rânduri lucrarea. pe: câre :'o-preţuiă în. mod -evident și care se :potrivea':propriului său temperament -ărtistic; În aceeași: perioadă 'suita::mai este: dirijată de: Jora: însuşi; : de Mircea Bârsan, precum și de. celebrul; Hermann Scherchen: (la:11 decembrie: 1927); 'care .- in acei ani susținuse importante cicluri de concerte la Filarmonica bucureşteană. 
Dacă în repertoriul relativ restrâns al muzicii românești din anii interbelici apariţia unei lucrări viu colorate, de. larg suflu orchestral, ca suita Privelişti moldoveneşti, fusese un.eveniment incontestabil, în anii postbelici, în care nuniărul creatorilor din şcoala româ- nească (mulți dintre ei elevii direcți ai lui Mihail Jora) a crescut în mod considerabil Şi în care preferințele muzicale s-au modificat în mod firesc, exista riscul intrării într-un „con de „umbră”. Aceasta s-a întâmplat, desigur — pe drept: sau pe nedrept. —"cu multe lucrări scrise anterior de diferiţi compozitori ; s-a întâmplat și cu lucrări de Jora, dar nu cu Prive- lişti moldoveneşti. Mai toți dirijorii şi orchestrele simfonice ale țării au inclus suita (ca și fragmente din baletele de mai târziu ale-lui Mihail Jora) în repertoriul lor. Înregistrări radiofonice şi pe disc (Orchestra Simfonică a Cinematografiei, dirijată de. Constantin Bugeanu) contribuie la menţinerea în actualitate a lucrării, care a trecuț cu bine peste acea perioadă de severă carantină impusă uneori de istorie pentru a selecta valorile defiriitive. 

„Ecoul favorabil al Priveliștilor a influențat și primirea următoarelor, trei numere de opus.care au intrat toate in âtenţia marilor edituri muzicale europene. Suita pentru pian Joujoux pour Ma Dame, op. 7 (1924) a fost imediat tipărită de Universal Edition la. Viena (1925).-Tot in 1925, o altă lucrare pentru pian , Mary evreiesc, op. 8, a apărut la aceeași 
prestigioasă editură, in al cărei catalog figurează. nume, din cele mai importante ale crea- ției contemporane: În sfârșit, Qudărtelul de coarde, op. 9, stris în 1926, a fost editat peste 
câţiva ani de casa Șalabert din Paris, — 
a. „Acest „interludiu cameral” nu-l îndepărtează pe compozitor cu totul de. muzica Simfonică, el. realizând în1926 versiunea orchestrală a Marșulus evreiesc. Într-un concert din 2 decembrie 1926, Henri Morin prezintă la Filarmonică prima audiție ; piesa este reluată la 19 decembrie. sub conducerea autorului, iar George Enescu include lucrarea în concertul din 28 ianuarie 1937, primul dintr-o seri€ de zece concerte pe carele dirijează la Filarmonica din New York... Ira iat 
„.:.. „Opus 10 reprezintă o piatră de hotar în creaţia lui Mihail Jora și totodață un moment fast in muzica noastră : naşterea primului balet românesc. Tabloul coregratic La piaţă, ter- 
minat în anul 1928, este nu numai un inceput — uimitor început, dată fiind reușita totală a acestei opere — dar,şi o confirmare, o implinire a calităţilor muzicii de până atunci a.com: 
pozitorului. Plasticitatea imaginilor din lucrările anterioare, ce-au un caracter descriptiv 
șau evocator, vivacitatea ritmică a -momentelor dansante, umorul incisiv. al. episoadelor 
caricaturale, tot ceca ce se întrezărise in Privelişti, Joujoux ori M. arş cureiesc, apare acum în 
plină lumină, potenţat cu vigoare şi pus în pagină cu mână sigură de maestru. Cu talentul 
unui portretist care ştie să contureze rapid trăsăturile unor personaje, compozitorul crecază 
o galerie de tipuri vii şi pitoreşti, reprezentative pentru locul și momentul acţiunii. Ironia: 
sa este acidă, dar lipsită de maliţiozitate, mai curând tandră şi ingăduitoare (cel puţin aşa 
o receptăm astăzi) privind acea lume pestriță de altădată, cu forfota ei ameţitoare dar nevi- 
novată, o lume în fond idilică, lipsită de presimţirea gravelor convulsii sociale ce î le rezerva, 
viitorul. . | a e _ | | 

„: Lucrarea are o desfăşurare esențialmente simfonică ; in cuprinsul unei construcții 
solid închegate şi unitare.se conturează şi unele „numere” relativ. inchise şi detaşabile. 
Dintre acestea, freneticul dans al florăresci Chiva a fost inclus de George Enescu, în chip de 
avanpremieră,: într-un concert maraton de muzică românească; la 11 ianuarie 1931. :(Pre- 

pi 

e? . 
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micra: propriu:zisă a lucrării are loc. pe scena Operei Române la 17-martie 1932, sub bagheta 
lui Alfred Alessandrescu.) Un alt număr aparte: este : Rumba”Ja:.:Moşi; provenind-:din 
lucrarea intitulată:Șase,câutece și, o:ruimbă, opus 112, pentru orchestră mică 5... ., -: 

Da « meat ae DA : , . * 
: . N s s . 

„„... intreaga experienţă, de simfonist a compozitorului: este pusă în joc în această parti-: 
tură destinată spectacolului coregrafic, dar viabilă şi în sala de concert (varianta de concert 
acoperind cea mai mare parte a textului original al lucrării).:Mihail. Jora şi-a descoperit în 
acest moment decisiv al drumului său creator o atracție irezistibilă către genul căruia avea 
să-i;dedice-in total şase lucrări de amploare, situându-se aștfel pe o- poziţie asemănătoare 
cu aceea a unor mari creatori din epocă. Într-adevăr, şi pe plan universal, muzica de balet; 
limitată.cândva la rolul. modest de,simplă acompaniatore -a spectacolelor dansante situate 
în. sfera .divertismentului,. părea să. fi devenit adevărata moștenitoare a marii tradiții 
orchestrale, genul în care se petrec adevăratele transformări creatoare ce propulsează arta 
muzicală, spre viitor.. După strălucirea finală a simfoniei postromantice în .primul-deceniu * 
al secolului, genul altădată de mare prestigiu părea .că se va. infunda iremediabil într-un 
academișm selerozat. De aceca, în anii din preajma primului război, mari creatori ai timpu- 
lui (Debussy, Ravel, Stravinski, de Falla,. Bart6k) .nu scriu simfonii, ci partituri destinate 
interpretării coregrafice, dar câre trăiesc și ca,opere de sine stătătoare.. Atracția spre acest 
domeniu $€ datorează nu numai strălucirii spectacolelor oferite de. baletele ruse ale lui 

Diaghilev, de.baletul, suedez şi de celelalte companii care au proliferat in continuare.în 
perioada interbelică, ci, mai ales; resurselor nelimitate pe care le oferea colaborarea dintre 
muzică şi danş, şi infinitelor. sugestii creatoare ce veneau.să improspăteze fantezia compo- 

zitorilor.. Ceea ce fusâsc programatismul'pentru romantici, devenea dansul pentru moderni. 
O innoire: a substanţei şi:o libertate deplină a. mijloacelor, iată ce caracterizează în:esență, 

acest, gen — de la Sacre du. Printemps şi Jeux până la Mandarinul miraculos — in contrast. 

cilipsă de perspectivă a simfoniei. tradiţionaliste (să zicem Glazunov). În perioada inter- 
belică, “orientarea neoclasică şe va strădui să revigoreze simfonia, fie :prin interferența cu, 

alte geniiri = “cu'oratoriul de pildă, ca în Șimfonia psalmilor de Stravinski, sau cu opera, 

ca în Simfoniă a III-a de Prokofiev (integral generată de Îngerul de foc), -ori Mathis der. 
Maler de Hindemith (extrasă din opera cu acelaşi nume), pentru -a aminti doar trei 

câpodopere: Spre finele acestei perioade, Stravinski vă scrie două-lucrări pe care'le va dori 
kA 4 e 

pur şi simplu simfonii. (in do — 1940 şi „în trei mişcări” >.1945), dar care nu sunt prea. 
departe de păginile sale-de balet, ca probă interpretările coregrafice pe care le-au inspirat.. 
Abia 'creația anilor 40 şi 50.va relansa genul simioniei,. aparținând:acum fie tipului neo- 

clasic:neobaroc (ca la compozitorii americani proveniţi din .şcoala Nadiei Boulanger sau.a. 
lui Hindemith), fie tipului de sinteză a unor direcții moderne (Honegger, Milhaud, Rivier, 

Hartmann, Dutilleux şi mai ales Șostakovici, afirmat încă din anii anteriori). a 
n. apa o. 3 

“iii Muzica româriească din toţi acești ani se dovedea sincronizată cu mișcarea interna- 

țională. Creatorii care se aflau reuniți în nou înființata Societate au fost activi în anii inter- 

belici, compunând în mai toate genurile, mai puţin simfonii. Ei au dat pagini valoroase în 

domeniul operei (Drăgoi, Zirra, Negrea, Otescu), quartetului de coarde (Perlea, Rogalski, 

Jora), suitei şi miniaturii orchestrale (Jora, Andricu, Rogalski), muzicii pentru pian (Sil- 

vestri) etc. Însuși marele Enescu, după ce definitivase în 1921 Simfonia a III-a care, ca şi 
precedentele, reprezintă. o culme a simfoniei monumentale postromantice (dar nu numai 

atât !), comparabilă cu cele mai bune pagini mahleriene, se găsea într-un aparent impas. 

Si mfoniile nr. 4 şi 5, aflate in stadiul unor proiecte avansate, aveau să rămână neterminate, 

in ciuda unor repetate reveniri ale autorului şi a investiţiilor. sale de fantezie creatoare; 

Impasul nu era însă al compozitorului ci, evident, al genului, care trebuia să-şi caute noi 
modalități de supravieţuire. Din aceste, poate, dramatice căutări avea să se nască, mult mai 

26 Scrisă în 1932 pentru aparatul mai restrâns al nou infiinţatei Orchestre Radio — care o 

execută în același an, sub conducerea autorului — , lucrarea este preluată şi de Filarmonică, sub. 
bâghetă lui Ionel Perlea (1933). Pierderea întregului mațerial original — cu excepţia piesei introdusă 

10 balet =-xa fi: regretătă de autor care, la sfârșitul vieţii, ii încredinţează fostului său. elei” Pascal 

Bentoiu refacerea orchestrație pe, baza schițelor! existente.:: Ce ae ie 
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târziu, enescianai Simfonie de'canieră.:Tot după cel de: al doilea: război mondial genul sim. 
: Pe it Ei . 

foniși va luaişi la noi 'un avânt:cu totul-deosebit. i: is ii i 
În acest context; :Sriifoniid! de! Mihail Jora: reptezintă, în anul 1937: '0" apariţie! Oare. cur: singulară ; “precede ct iin ani Simfonia aIl-aa lui Cuclin (necântată de fapt şi care Venea după: o primă Sirifoiiie' conţinând 'păgini scrise înainte de primul război): şi cu Șapte ani 

Simfonia: T'de-Mihail. Andricu. Aşadar cei 'dâi' sitiifoniști prolifici; ai anilor postbelici : au ezitat: indelung! inainit dea! ajunge, ' fiecare în felul său, la-uri ănumit prototip al genului; . peicare să-l urmeze apoi'cu mai inulță ori! mai puțină consecvență. Dimpotrivă, Mihail Jora creează un'tinicat ; "după singura să incursiune în domeniul sinifoiiiei, „el revine! star putea zice; cu: puteri: sporite; la: genul. predilect: al baletului. Chiâr dacă 'această:i incursiune! a fost un succes, compozitorul a: devenit: conștient de faptul că fantezia sa creatoare cra mai viu stimulată de impulsuri: venite din lumea poeziei șia dansului. : ii Da 
i “Siiirfosiia în. “Do' 7hajor, op. 17 cuprinde cele! patru părți conturate î în i tiparele, COnsâ- „crate ale genului. Economia “ riguroasă a. invenției tematice (departe! de! supraăbundența melodică: de sorginte romantică), conciziunea Suprafețelor sonore şi claritatea articulaţiilor formale; factura. orchestrală sobră. (fără i ingroșări de tip. postromiânitic sau efecte: coloristice impresionist), precum: Și menţinerea” reperelor. tonale! într-un cadru lărgit (al unui. sistem tonal- modal incluzând frecvente": modulaţii, 'cromatisme, 'disonanțe Ticrezolvate. etc.), toate; acestea'sițuează” Simfonia lui Mihail: Joră pe. linia unei orientări neoclasice, vizibilă și la unii din colegii săi de generaţie. Compozitorul : aparține evident generaţiei lui Proko- fiev, Horiegger'; ŞI. “Frank Martin, pentru a-i” numi pe contemporanii săi cei mai exacți, cei născuți o dată cu ultimul” deceniu al' secolului. Ceva îi apropie pe toţi aceştia, dincolo. de deosebirile: temperamentale; de formaţia lor artistică diferită, de cultura naţională căreia îi apărțin, de stilul atât de. personăl al fiecăruia dintre ei. Pe: toţi îi leagă un ideal clasic și un anumit spirit de 'sinteză, care-i ține la' distanță atât de excesele postromantismului (fără'a nega 'cuceririle pe planul limbajului armonic ale acestuia). cât şi de radicalismul intransigent! al generaţiei c ce i-a precedat (fie că este vorba de Webern.; Și Berg; sau de Stra- 
vinski şi, Bart6k). . 
e “Mihail Jora. face spa: în paginile Si sujoriiei cală atât la procedeele tehnicii dezvăltă- 

toare cât şi, ale celei variaționale, pentru. a realiza diversitatea necesară în. cadrul. maximei unități. Ni numai “Allegro- ul inițial, in forma sonată, dar, şi: partea lentă. s Sau; 'rondo- ul 
final e au. la bază principiul dezvoltător: puş.în practică de. compozitor: cu acea conșecveriţă 
pe. care o demonstrase Şi în lucrările sale anterioare. „Principiul variațional este. prezent in 
trio-ul schiero-ului Şi în în modul i în care sunt realizate i invesmântările armonice ale refrenului 
din final. aţa E a. it 

ce „Partea. [- a.— Allegro diciso- se: € deschide prin tema expusă Tai unison. de două clarinete 
(i doi; fagoţi, la: octava inferioară).- E 
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După. diatonisrivul: "primelor două. motive (a ŞI 5), surpriza modulâtoiie a celui de al treilea 
(a”—.variantă-a primului). conduce la o formulă cadențială i in 1 relația de triton : : : arpegiului 
de si bemol minor îi răspunde concluziv acordul de: mi minor. 
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iu Suprafaţa temei: principale se căracterizează. printr-o incertitudine tonală rezultând 

din continua secvenţare a elementelor motivice (de ex. cele patru intrări la interval de terță 
mică ale motivului 0). Momentul în care, în sfârșit, tonica este confirmată (prin dubla 
pedală do-sol a violoncelelor timp de 9 măsuri) constituie — în mod paradoxal — inceputul 
punţii, care va modula apoi spre tema secundă. Ceva mai extinsă decât tema însăşi (28 

măsuri faţă de 25), această tranziţie are un caracter dezvoltător, fiind generaţă integral de 

motivele: iniţiale. Tema secundă se centrează în jurul sunetului 'si (în repriză înțreaga sa 

suprafaţă va fi transpusă la semitonul superior), cu o colorare frigică în linia melodică a 

oboiului şi cu aspecte cromatice mai ales în linia basului (la fagot)... | 

Ex] Ia 
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Scriitura armonică, la 3—4 voci, ulterior amplificată, introduce, intervalica . de quarte, 

generând.apoi acorduri cu asemenea structură. Quartele întră şi în componența. unei idei 

melodice expuse în: continuare de viori (moment „median care..conferă un plus de:lirism 

temei scunde); În secţiunea de dezvoltare, succesiunea de quarte contamincază însuşi 

motivul 5 al temei principale, imprimându-i un caracter şi mâi expansiv. În codă, acestui 

şir de quarte i se va suprapune motival a al temei principale. 

Ex20] E Di i i i | 
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2... Un element tematic. nou, cu un, „colorit modal, neașteptat, survine, ca “scurt: episod, 
în cuprins dezvoltării... iba ai Pa mintii 

o E , e E IE E ICI E 
a Ex.21 a. aaa DID e e ei Na . . ii - - ii E m... Ea i 

    

    af Camp: 

  

     
LA - | | » i) 

Dacă în secvențele la interval de terță i Mică, amintite mai suis, ar - putea fi-văzută o 

înrudire cu modul ton-semiton' (folosit și în “lucrări anterioare), aici se poate observa apa- 

riția integrală și nealterată a altui mod al lui Messiaen, modul-II1 cu transpoziție limitată 

(ton- -semiton-semiton). Este vorba desigur de un fragment scurt — din nou rezultat al 

unor:secvențări —, dar intuiţia modală rămâne nu mai puțin remarcabilă. Tot ca anticipații 

ale. procedeelor lui Messiaen, pe plan armonic de data aceasta, sunt și mixturile din expo- 

ziție — acorduri majore (în răsturnarea a doua) cu triton adăugat. (Trebuie observat ; și 

faptul cz că se evită sim etria ritmică, acordurile având durate, diferite.) - --. 

    

    

  

   f 

Începutul. părții lente, Andante cantabile, oferă: un exemplu de extindere! a spațiului 

tonal: prin 'conlucrarea. a două planuri distincte. Melodia cornului'englez'aparține unui:mod 

ton-semiton (in care sunetul so! este absent) ;-acordurile disonante ale corzilor se axează pe 

sol minor, tonalitatea. acestui Andante. Cele „două. planuri.se întâlnesc.un moment în.Îa 

minor, pentru a,se despărți din nou. 

+ 

1 

  

  
| Ex.23 | .. | 

Andante contabii     -.
 

mei DD espress. 
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întregul Andante are un. caracter. cromatic și. modulant. . alti 
i „În Scherzo, centrul său tonâl Ja este escamotat într-un fel similar. Tema expusă de: 

viorile. prime cu. surdină, divizate, perindă toate sunetele: gamei de tonuri. Vocea supe-. 
rioară: devine subiectul .unui fuga!o,. vocea a.doua fiind, un fel de contrasubiect (care se. 

detașează doar parţial, prin duolete) și numai în cadrul acesteia sunetul Ja apare ca o simplă . 

.. i 

notă de pasaj. -. ic. „: 
3 i aa n, ÎLE „ii 
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Țesătura polifonică nu se amplifică în continuare, deşi expoziţia conţine patru 

intrări succesive, în registrul tot mai grav al corzilor. Ceca ce s-a urmărit a fost doar schim- 

barea de colorit și nu masivitatea polifonică, nepotrivită cu transparența și fluiditatea.. 

acestui Presto. De altfel; compozitorul rămâne esențialmente un armonist, chiar și în puiţi-: 

nele:momente - în:care uzcază:de.procedee contrapunctice.. Un astfel: de-moment: — de; un: 

excelent efect — îl constituic-şi canonul clarinetelor (cupletul al doilea al finalului, marcând: 

totodată începutul dezvoltării în cadrul formei rondo-sonată). i 

Terminată în primele luni ale anului 1937, Simfonia a fost prezentată -în primă- 

audiție la 28 noiembrie, în același an, la Filarmonica bucureșteană, sub bagheta lui George 

Enescu. Nu peste mult timp, la 13 ianuarie 1938, Mihail Jora însuși reia lucrarea într-un: 

concert pe care-l dirijează la Filarmonică. a a 
--. Simfonia îi aduce compozitorului și satisfacția de a primi Marele premiu G. Haman- 

giu al Academiei Române, în anul 1938. Această distincție venea la scurt timp după ce 

fusese onorat cu Premiul naţional de compoziţie (1937), o înaltă recunoaștere a aportului 

său componistic în arta românească. Într-adevăr Mihail Jora, după ce se impusese ca făuri- 

tor al baletului românesc, devenise, în cursul acelui deceniu, şi principalul creator din dome- 

niul liedului, cel care se apropiase, de la egal la egal, de arta poetică a marilor săi contempo- 

rani şi stabilisc o adevărată comuniune între muizica și poezia unei epoci. 

Toate acestea aveau loc în condiţiile în care muzicianul devenise o personalitate 

multilaterală, solicitată simultan de Radiodifuziune, de Conservator, de viața de concert unde 

activa ca interpret (dirijor, pianist) și organizator al. unor recitaluri de muzică contempo- 

rană ; de asemenea, membru in:conducerea Societăţii Compozitorilor; consilier artistic al 

unor instituţii muzicale, conferenţiar, critic muzical. - 
După Simfonia op. 17, catalogul creaţiei lui Mihail Jora arată puţine reveniri la 

genul simfonic propriu-zis, cam o dată la zece lucrări : op. 27 este Burlesca pentru orches- 

iră, iar op. 37 - Balada penlru cor mist, bariton şi orchestră pe versuri de Mariana Dumitrescu. 

, “Burlesca 'a fost compusă la începutul anului 1949. Abia peste cinci ani avea să fie 

auzită în concert (unde mai este promptitudinea de altădată ?), dar între timp opinii rău- 

voltoare s-au grăbit să condamne lucrarea. În noile condiţii social-politice impuse României 

in-anii de după război, muzica nu mai avea dreptul să rămână o oază de frumos şi adevăr, de 

linişte Şi speranță. Ea.trebuia. să se. supună-canoanelor simpliste cerute de.faimoasa rezo-. 

luţie a lui Jdanov, În fruntea celor.care reprezentau arta, „formalistă” a trecutului a fost 
așezat numele lui Mihail Jora,.cu atât mai mult cu cât muzicianul luase o atitudine demnă 

şi curajoasă în momentul înlăturării Regelui Mihai de. pe tronul României. Destituit de la 
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direcția Conservatorului, ca și de Îa catedra:pe care o:onorase atâta vreme, dând muzicii! 

românești o pleiadă: de tincri bine pregătiţi; compozitorul şi-a:găsit' un refugiu în- propria-i 

artă;: cu convingerea că dreptatea; 'va:fi de:partea: sa; Băletul Curlea:: Veche; op.' 24; pe: 

un libret propriu (inspirat de îndrăgitul Tescani), Poze și poze, op.:25, primul caiet de pian: 

„pentiu copii talentaţi” şi: Patru: cântece: pe versuri:de-Tudor Arghezi, op! 26, datează toate 
din același încercat an 1948. Cu siguranța tehnică menţinută printr-o asemenea:activitate. 

intensă, în ciuda vicisitudinilor vieţii zilnice.pe care le cunoștea din plin, compozitorul a 

reuşit să termine, în mai puţin de o lună, la începutul anului următor, cele 48 de pagini ale 

unci partituri orchestrale complexe reprezentând Barlesca, op. 27. 
„. Lucrârea se situează pe linia Simfoniei și a altor pagini riguros construite ; aceeași 

economie tematică, aceeași consecvență în aplicarea tehnicii dezvoltătoare, în același stil 
cromatic. şi modulant;; -piementat-cu trăsături modale. * . 1: - 

- Prima temă, în mișcarea Allegro giusto, are un caracter preponderent ritraic, ce va fi 
imprimat întregii lucrări. 

„Allegro giusto SD cai 
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Măsura de 5/8 vă genera. un continuu joc. a desfăşurărilor simetrice și asimetrice. Doar apa=: 
riția celei de-a doua.teme întrerupe,:scurt: timp, ncobosita expansiune: a; ritmului dansant.: 

ntr-un, ttempoimâi reţinut ('Poco calmato ). și în:măsura: de. 2/4, această:temă se constituie 
din succesiunea mai multor idei: melodice ; ș prima dintre. ele; expusă în octave de trompete, 
aparține integral modului ton-semiton. iii iti ci ini 
a E pita Crt 
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Răi o altă: iăee; initroâusă de viorile” prime; are lin pronințăt caracter modulant. 
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i Dr . 

pe baza a acestui i material: este construit, fără abateri de la modelul clasic; întreg edi- 

ficiul unci forme de sonată. Desigur însă o sonată sui generis, străbătută de ritmica obsesivă 

a jocului popular şi cu un voit caracter burlesc. Imprev izibilul desfășurării fluxului melodic, 

frecventele modulaţii, asimetriile ritmice concură ă ia sublinierea ; acestui caracter, mai puţin 

factura! orchestrală;: :compactă,; :nediferențiată:.:. „ii ti mi 
. 
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-Şapte ani mai târziu, în 1955, apare o nouă — și ultimă — contribuţie a compozi- 
torului la: repertoriul, simfonic de concert,- urmând ca muzica de balet să rămână în conti- 

nuare (alături de lied) locul de manifestare a activițăţii sale creatoare la sfârșit de drum. 
Balada pentru tor siiixt, băriton şi orchestră, op." 37, pe versuri de Mariana Dumitrescu, ia 
naştere într-un moment relativ favorabil, în care muzica românească ieșea din bezna dog- 
matismului agresiv. Mihail Jora își redobândea poziţia ce i se cuvenea în cultura românească. 

În Baladă se îmbină experienţa sa. de simfonist cu aceea de autor al unor creaţii corale de 

valoare şi de maestru necontestat al liedului. Lucrarea se dovedește a fi o realizare com- 

plexă, presupunând împletirea a trei genuri într-un tot unitar. Tratarea orchestrală. nu se 

limitează câtuși de puţin la rolul de acompaniament. Introducerea, diferitele interludii şi 

coda sunt momente simfonice care, prin întinderea şi structura lor, au valoare simfonică 

în sine. De | . a E a | 

Motivul. expus de trompete, un motiv . incisiv, incheiat pe acordul bitonal al suilă- 
: torilor, 

Ex28| . îi a   

         

  

  

  

a 

va declanșa pulsaţia ritmică a amplelor cavalcade. Pline de dinamism, acestea revin ciclic, 

mereu variat, sudând diferitele momente ale desfășurării acţiunii. Cavalcadele devin uneori 

fundal sonor al unor pagini corale avântăte. Vocile nu sunt însă niciodată dublate de orches- 

tră, raportul celor două planuri fiind 'de relativă independență ori de interdependenţă, totul 

realizat. cu suverană. măiestrie. Forma:miuzicală a-lucrării se naşte din respectarea strictă 

a poemului Marianei Dumitrescu (poeta care a inspirat compozitorului zeci de lieduri de 

mare valoare), a cărui construcţie oferă toate datele unui excelent libret. Momentele de 

prozodie liberă alternează cu cele de tip folcloric al baladei haiduceşti. | 

"Prima întrare a corului mixt alcătuieşte un fel de strofă de 12 măsuri, cu rol de 

temă principală. Melodia, evoluând de la mii minor la sol diez niinor, este tratată omofon, 

într-o izoritmie aproape totală. Datorită suportului orchestral foarte viu şi net diferențiat, 

rezultatul sonor devine de o remarcabilă complexitate. (În partea finală a lucrării va avea 

loc o revenire identică, cu rol de repriză.) 
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„isa n contrast de-o mare expresivitate aduce;'secțiunea. mai lentă; Andante con m0lo, 

ce: pune: în valoare sonoritatea: corului bărbătesc; 'Scriitura tot. omoforiă, "dar nai Îlctibilă, 
Evoluează de la“ rigoare armonică la un'fel de eterofGnic, “aobândirid o sâvoare: 2 s- Ar. Plata 

zice —., odipiană (De. altfel. Și motivul; „de lă ex. 28. amintește faimosul, Ieitrnotiv al „Darie 

cidului.).., e pai ED, ti e . 
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| „Alter nanţa celort două tipuri, de, scriitură cor ală (și a , tempourilor. expresive), contur 

rează o: Suprafaţă. cu caracter dezvoltător, conducând, „spre episodul central.— „A ndanle.: — 

încredințat baritonului solist. Este: momentul culminant:al Baladei, de-o. încărcătură imo- 

ționălă deosebită. Parcursul melodic; cu: elemente de recitativ, este intens: 'mâdulant; cu 

schimbarea atât a tempilor cât și a structiirilor modale. Suportul armonic interisifică aceste 

trăsături, aducând, permanente surprize de mare 'ratinament. De pildă” fraza ! ielodică 

inițială, într-un mod ton- semiton, este interpretată ca, o modulație de la, și minor, la, „do, diez 

minor, iar răspunsul ei, pe,un. pentacord: de fa diez minor, este, armonizat ca un mi doric, 

care conduce lă un mi bemol minor, cu totul neaşteptat; za ! hdi i sn La es ue 
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Spre: sfârșitul acestui Arioso, modul t toni-semitori destășiirat integial sita apesi 

Lamento primește interpretări armonice bitonale, care intensifică expresia tragică.:: 
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Din motivica iniţială a acestui Lammento ia naştere un marş funebru ce culminează pe aceeaşi 

scară cărâcteristică, plasată acum deasiipra unei pedale de do major. a 
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„an tțrte, , "[ex.33]-- ” Dau i : a Iu a i ÎN 
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1: - Noi momente corale;:cu aspect dezvoltător sau recapitulativ, urmate de o concluzie 

orchestrală, încheie:cânstrucţia perfect echilibrată a lucrării. . -:. , Ra 

1... iBalada „a marcat revenirea triumfală a lui Mihail. Jora în viaţa muzicală, după ne- 

dreapta. sa „ostracizare. Întregul concert din 16 februarie 1956, prezentat de Orchestra 

Radio în sala Ateneului şi cuprinzând noi creaţii româneşti, a fost îndelung aplaudat de un 

puiblic: numeros și entuziast care înţelegea, atunci, tolul creaţiei artistice ca o formă de 

rezistență. Arta adevărată se opunea pseudoartei comandate şi reda increderea în viitor. În 

concert erau reprezentate patru generaţii de compozitori. Două nume de străluciți elevi ai 

Iui Mihail. Jora se alăturau'în același program numelui'său : Constantin Silvestri, care în 

calitate de dirijor conducea acest concert devenit istoric, şi Paul Constantinescu, care era 

prezent prin Concertul pentru, orchestră de coarde, ce începea o adevărată carieră interna- 

țională. Cel mai tânăr autor era Anatol Vieru care, odată cu al său Concert peniru orchestră, 

intra în rândul compozitorilor de incontestabilă autenticitate. După Balada de Mihail Jora, 

concertul sc încheia printr-o reluare a Suitei â'I1-a a lui George Enescu, cel care, dispărut 

cu un an mai înainte, putea fi pe deplin recuperat, devenind un' adevărat spirit tutelar al 

muzicii româneşti. | 

„.. Despre Suifa sălească însuși Jora afirma cu: admiraţie că „intră pe poarta mare a 

muzicii universale şi va rămâne neclintită în repertoriul marilor orchestre”. În acest drum 

al lui George Enescu spre nemurire, cl va putea ți însoţit de unii din acei muzicieni care 

s-au aflat în preajmă-i, i-au urmat exemplul fără a-l imita, ascultând fiecare propria sa 

chemare. Printre aceștia, la loc de mare cinste, Mihail Jora, a cărui operă se cuvine a 

fi cunoscută și preţuită pe măsura marilor ei valori. 
Pi „ii „. 
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ILINCA DUMITRESCU... -: ÎI a a 

MINAIL JORA — CREAȚIA PENTRU PIAN ȘI SCRIITURA PIANISTICĂ 

N Leipzig, la început de secol XX... Să ne închipuim pentru o clipă, că sunțem. Con- 
temporanii lui Mihail Jora, într-un oraş care. concentra la vremea respectivă personalități 
artistice covârşitoare. O intoarcere în timp cu aproape o sută de ani... O intoarcere pe 
firul muzicii. Mult, puţin ? oricum, pentru evoluția artei muzicale, enorm. „Și pentru evoluţia 
artei pianistice — la fel. 

Sunt orașe, :în istoria seculară a muzicii culte, care într-un anumit moment, în anu- 

mite decenii, iradiază o lumină fosforescentă ce atrage, magnetizează (Florența, Viena, 
Londra, Paris, mai recent Moscova sau New-York. . „).. Pentru început de secol XX, Leip- 
zigul este un exemplu tipic. Visurile tinerilor muzicieni europeni se îndreptau spre orașul 
în care mari compozitori şi interpreţi (să amintim numai pe Reinecke, Reger, Nikisch, 

Teichmiiller) oficiau în celebrele săli de concerte sau în clasele de conservator. Și din acest 

grup numeros și cosmopolit de tineri aspiranţi într-ale muzicii, nu lipseau românii. Unii 

veniseră să învețe, „compoziţia, alții vioara, cei mai mulți pianul. Fii de intelectuali de viță 

veche în cea mai mare parte, din familii cu o cultură deosebită, familii în.care se. practica 

muzica in mod.curent.. Sosirea în orașul muzicii şi primele contacte cu rigorile ştiinţei muzi- 
cale i însemnau însă, pentru mulți, un duș rece și o trezire la realitate. Ceea ce: era „itruimos, 

încântător și înduioșător” în familie, aici era: socotit o artă amatoare ce trebuie ,„ş 
migală şi răbdare, ani de- -a rândul. În Conservator putea intra aproape oricine inu ieșeau 
cu „diplomă , decât. foarte puţini. a Sa pa 
a La sfârșitul secolului al XIX-lea şi inceputul « celui de al: XX-lea întâlnim, nume arşi 
nouă, pe care le rostim cu un respect învăluit cu o nostalgie, cu 6 boare: ușoară. ș şi'o pecete 

a timpului : Constanţa Erbiceanu % (pianista: ce absolvea cu str ălucire cuisurile, Ja: între- 
tăiere de. veacuri), violonista! Cecilia) Niţulescu-Lupu %, : pianista. Aurelia 'Cionca * „(Sir 

tuoză de anvergură, prea puţin: amintită î în zilele noastr), pianistele Florica. “Musicescu? ș şi 

Muza, Ghermani.“! (căsătorită mai. târziu cu Emanoil Ciomac), Silvia. Apostolescur Căpă- 
e 

școlită” cu 

% Constanţa Erbiceamu (1874-1961) - — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul de 
Muzică 'din Bucureşti. . E a 

1 38 Cecilia Nipuesei Lupu (873-152) - — prolescară de: vioară la Conservatorul de: Muzică 
din București. .. . . ai 

„n 9 Aurelia Cioca (1888— 1962) — pianistă concert profesoară la Conservatorul de: Muzică 
din Bucureşti. A 

40 Florica M. usicescu (1887— 1967) — - profesoară de pian la Conservatorul de Muz: că din Bucu- 
reşti. 

41 Afuza Ghermani-Ciomac ( 1890— 1910) - — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul 
de Muzică din București. , - 
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ţină 42:' La compoziţie — Filip Lazăr 45, Gavriil Galincscu “i, Didia Saint-Georges $, ... 

Mihail Jora... o a IRI 

„+ Pentru Mihail Jora, pentru tânărul Jora al acelor ani (sau Bebe, cum i se spunea cu 

tandreţe de către cei apropiaţi), primele momente la Leipzig au însemnat o reuşită : a fost: 

admis la clasa: de pian a marelui profesor Robert Teichmiiller 45, discipol al celebrului Carl 

Reinecke (muzician de anvergură în epocă, prieten cu Schumânn). Lui Mihail Jora îi plăcea 

să povestească astfel prima întâlnire cu Teichmiller : la mărturisirea tânărului student că 

ar vrea Să înveţe și compoziţia, şi pianul, ca obiect secundar, Teichmiiller i-ar'fi'răspuns, 

puţin iritat, că el nu este profesor de pian auxiliar. În acest caz, voi studia ca obiect prin- : 

cipal atât compoziţia, cât și pianul". o 

Pentru a înţelege mai bine evoluția ulterioară a tânărului Jora în domeniul artei 

compoiiistice; în speță a celei pentru pian (care este tema studiului de faţă), va trebui să 

analizăm puțin momentul în care se afla:arta pianistică atunci şi astfel să aflăm rădăcinile 

scriiturii Sale pianistice. Interesează mult acest lucru, fiindcă Mihail Jora a fost un copo- 

zitor-pianist. Trebuie'accentuat de la început :' tradiţia compozitorului-virtuoz, interpret 

al propriilor lucrări, tradiție perpetuată de-a lungul a câteva secole, în veacul nostru începe. 

să se piardă.:Mai există încă mari compozitori — pianiști concertişti (vezi cazurile unor 

Rahmaninov, Skriabin, Bart6k, Prokofiev), dar există, în diversitatea aceasta extraordi- 

nară a muzicii secolului XX şi lucrări admirabile scrise de 'autori ',,n6-pianiști”, ca să le 

zicem aşa. Sunt multe exemple, şi cuceririle muzicii secolului XX o dovedesc cu prisosinţă. 

“A Mihail Jora este însă un pianist: Cunoaşte toate secretele tehnicii, reuşeşte să- 

exploateze (cum numai: un pianist poate) calitățile instrumentului.. Scriitura. pianistică: 

in lucrările'sale este dificilă, compusă cu mână de maestru — numai un om ce cunoaște 

din adânc resursele pianului poate scrie astfel. Vom analiza, în 'decursul studiului, scrii- 

tura pianistică a lucrărilor sale solo ; cea a liedurilor (care mi se pare că face îaţă aparte, 

şi: voi demonstra pentru ce) va îi obiectul unui studiu ulterior. De asemenea, o analiză 

separată se: cuvine a face lucrărilor sale .de tinereţe; „de școală” (fără număr de opus), 

manuscrise ce se află în Fondul Mihail Jora la Uniunea Compozitorilor. şi Muzicologilor 

(Soiata — 1913; Capriceio — 1917, Bonheur şi altele). : i i 

ED 
RER E , Pa 

: % 

„Dar, să ne reintoarcem la Leipzigul anilor de început de secol şi la școala lui Robert 

Tiichmiillev. : Personalitate complexă, - profesorul "amalgama și transforma în retortele 

proprii tendințele cele mai noi în ceea ce privea arta pianistică. În tinereţe fost pianist: 

concertist, se dedicase acum în întregime pedagogiei. Cunoştea nu numai tainele instru- 

mentului, dar şi pe cele omeneşti, fiziologice și psihologice. Școala unor Deppe sau Breit- 

haupt 4, teoreticieni ai noii orientări denumite „anatomo-fiziologice”', era practicată con- 

comitent şi de el, cu succese deosebite. Libertatea totală a mâinii, a braţelor, relaxarea 

gândită, înlăturarea rigidităţii, poignetului şi a degetelor duce la obţinerea unui sunet 

irumos, cizelat și cald. A rămas până in zilele noastre, desigur amplificat. şi întreținut de 

clevii lui, „,mitul Teichmiiller”. Probabil că intr-adevăr profesorul reușea nişte perfor- 

manţe „pedagogice. deosebite. într-un caiet de amintiri ?, Didia Saint-Georges, compozi- 

„142 Silvia A postolescu-Căpălină (1892— 1982) — profesoară la Conservatorul de Muzică din 

București. 
ÎN | 

13 Filip Lazăr (15894— 1936) — compozitor, pianist concertist, profesor. Stabilit la Paris. 

31 Gasriil Galinescu (1883— 1960) — compozitor, profesor. a 

45 Didia Saint-Gcorges (1888— 1979) — compozitoare română, pianistă. 

* 45 Robert Teichmiiller (1863— 1939). . a , 

17 Cristian, Vasile şi Dumitrescu, Mariana — Mihail Jora — Viafa şi opera, 1958 (volum dacti- 

paint la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și în arhiva Ion și Ilinca Dumi- 

trescu), p. 16. . A _ | | . | 

___4 Ludwig Deppe (1828—1890); Rudolph Maria: Breithaupl (1873— 1945) — fost elev al lui 

R. Teichmăller, a publicat volumul Tehnica naturală a pianului. . , 

_-39 Este vorba de caietul de amintiri Leipzig 1, dedicat lui Mihail Jora, în 1963. La ideea 

mamei mele, Didia Saint-(corges începe să-şi scrie memoriile. La 11 decembrie 1961, muziciana 

165



toarea. de mai târziu şi: prietena de-o -viaţă.a lui Mihail :Jora,; consemnează .în stilul ei,; 

cu un parfum uşor arhaic: ,,... presintarea Profesorului Robert Teichmiiller — cel 

maibun. și mai vestit 'de la. Academia de, Musică, — era lucrul. cel.mai important. peiitiu 

mine. Florica * era,eleva lui. Profesorul era. un mare inovator în materie de tehnică,pianis- 

tică,, tehnica. „gewichtspielului”:.5I — pe care' ne-o. însuşiam: fără, s-o prea; înțelegem, cu 

tot. felul. de „exerciţii pregătitoare.; (: . .).E1 era un, maestru al, diverselor. stiluri, fiecare, 

compozitor trebuia cântat:în felul lui, şi pentru fiecare găsea procedee tehnice, potrivite, 

pe. care el;le, descoperea intuitiv. “Ținea, la calitate, nu. la cantitate, (ca. şcoala iamericană 

sau francesă),; trebuia să cântăm frusitos, nu bine. Secretele lui tehnice;erau nenumărate 

şi diverse, de la Scarlatti și Bach până la Debussy. (:...): Teichmiiller;:era de. părere că 

trebuie să cântăm orchestral, şi că, pianul poate .şi trebuie să, înlocuiască orchestra ; să 

scoatem în evidenţă polifonia nu numai la. Bach, pe care; îl, făcea să, fie. interpretat:intr-un 

fel:şi cu o, tehnică speciale, cum de la:el n-am mai auzit pe nimene... Cred;că; Teichmiiller 

poseda ultimul secret al pianisticii şi că nu a fost, întrecut..Ştia;să. dezvolțe sensibilițatea 

nervilor. de la vârful degetelor, prin contactul;adânc cu clapele,.care ne făcea: să, executăm 

cele mai fine nuanţe și să prindem cele mai trecătoare şi delicate idei şi impresii. (-...) Am 

impresia că tehnica, pe care ne-o însușiam cu Teichmiiller era un extraordinar ajutor pen. 

tru compozitori... (...)? se tr i Du ip ii 

„i Afecţiunea lui Teichmiller. pentru Mihail, .Jora,a fost spontană. „Flerul: pedagogic, 

se pare,:nu îl înşela. L-a urmărit pe tânărul, muzician, până în. „ultimele. clipe, ale, vieţii. 

Deţin în biblioteca mea de pianistică un delicat volum, legat cu artă în, pânză bej = Inter- 

" nationale moderne. Klaviermusik —, ein: Wegweiser, und :Berater,, von, Robert Teichmiiller 

und Kurt Herrmann: (tipărit la Leipzig în.1927),volum. dăruit ; de;; Theodor: Bălan %,.ce-l. 

avea la: rândul său de la d-ra Erbiceanu, cu adnotările profesoarei, L-a pagina 74, tânărul. 

compozitor Jora figura cu două lucrări (tipărite.la, Universal. Edition.): — Joujoux. pour 

Ma. Dame op. 7 şi Marche juive op::8. — , caracterizate astfel.:.,„, Geistreiche,: humorvoll-. 

galante. Musik. Besonders- hiibsch Nr..2 und 3": (suita) şi ,,Wirkungsvoll,; mit. guten, Stei- 

gerungen” (marșul). 50 pr E mpi ai | 
“ În iunie 1939, la moartea profesorului iubit, Mihail:Jora scrie o emoţionantă pagină: 

„Cu Teichmiiller se stinge îndrumătorul cel mai luminos al tehnicii pianistice moderne." 54 

pia 

„d ț i a. i ze a. pg 
) re ! et a a 

3 

ae 

Pest mezi aa ct 2 

„+... Creaţia camerală a lui Mihail Jora, este complexă. și. Conţine, lucrări pentru pian, 

pentru vioară sau violă şi pian, cvartete de coarde, lieduri. Desigur, imaj oritatea covârşi-, 

toare o constituie ciclurile de lieduri. Explicaţia, numărului mare de; miniaturi vocale 9. 

găsim poate în dragostea -compozitorului pentru poezie, pentru, ideea poetică, alăturată. 

riuzicii, pentru un anume programatism în ultimă instanță,: Această muzică programațică 

o vom întâlni și în unele lucrări pentru pian; (.Joujoua pour „Ma. Dame, Mar €Vreiesc,, 

Poze şi poane ), ce abundă în imagini colorate, pitoreşti, pline de ;miez şi har, Pianul, ins- 

trumentul cel mai orchestral, oferă bogate resurse unei astfel de, miuzici. Mihail, Jora relie- 

fează cu pregnanţă portretele, situaţiile şi sentimentele dorite, fiind, repet, un cunoscă-, 

îi scrie lui Mihail Jora: „Ştii că Mariana mi-a dat'o insărcinare:: să-mi: scriu, ămintirile. 'O interesase 

special capitolul prieteniei noastre de la Lipsca, fiindcă eşti, mata în joc. Capitolul este scurt, căci 

am venit primăvara și ne-am despărţit la vacanţa mare; şi pe urmă ne-am văzut lă Iași, când 

şi când. Eu vreau însă să salvez și, multe. alte lucruri şi oameni de uitare... detine se xa scrie 

destul, Le voi scrie pentru mine, pentru nepoţii mei, pentru anul 2000...” (Fondul M. „Jora, la 

U.C.M.R., scrisoare nr. 118). - i | e 

50 Florica Musicescu. . , aa i 

51 Gewichispiel — tehnica. greutăţii (brațului). . RI 

„+5 Theodor Bălan. (1912— 1916) — pianist, muzicolog, profesor ;la Conservatorul de Muzică. 

din Bucureşti.” - A | a 

„53 ,„Plină de idei spirituale, muzică gâlantă. Frumoase in special nr. 2 și 3” / „Plin de 'efect, 

cu bune dezvoltări”. a ati 

„„. 5 Jora, Mihail — Robert Teichmtiiller, în: Timpul, București, 3, 171, 26 iunie, 1939, p. 2; 

ideni “în: Jora, Mihail —: Momente” șuzicale, Ed. Muzicală a U.C., Bucureşti,,1968,.p,;220—221., ,... 

N 

166 

   



  

tor rafinat al posibilităţilor instrumentului şi având cu preponderență un talent creator 

de imagini sonore vii, cu impact direct. Muzica este atât de sugestivă (in piesele pentru 

pian sau în lieduri, spre exemplu), încât:ai imediat în faţa ochilor tabloul pictat în sunete 

de către compozitor. „Coliere de perle fine”, „turtuni într-un .pahar cu apă”, foxtrot-uri 

şi ;„alăiuri orientale”, un vals şi „tin scrânciob”; o „oaste a Jui' Papuc”: sau un „Grivei 

alergând după coada lui”, dar şi „păsări nalte cu pene de trandafir şi scrum”, „alchimişti 

transformând lacrirhile-n ipoezic”;:,lupi; fiinţe ciudate-n cămăși de cenușă, cui ochi sticloşi! 

şi veninoși” sunt imagini pe care o dată auzite, nu le mai uiţi 

“ Lucrările pentru pian, scrise în tiparele tradiționale de sonată, suită, variaţiuni 

sau preludiu, sunt meşteșugit turnate în formă, cu mână suverană: de maestru, cu! nimic 

mai prejos operelor compozitorilor contemporani lui; pe parcurs, vom evidenția şi acest 

aspeci comparalistic. 
Scriitura pianistică este constantă şi de la prima lucrare cu număr de opus '(Joui-- 

joux pour Ma Dame ) la un nivel înalt de meșteșug. Schimbări bruște, salturi spectacu- 

loase nu există (fenomene întâlnite nu o dată în muzica secolului XX). Mihail Jora se 

menţine în tiparele scriiturii pianistice tradiționale, cu toată îndrăzneala armoniilor sau. 

a melodicii colțuroase. Învățăturile adânci, sobre, primite la Leipzig, au rămas întipărite - 

şi conipozitorul, până la sfârşitul vieţii; le va continua tradiția: Originalitatea 

privită în ansamblul ei muzical, este în linie iscendentă. i i 

Dacă ar fi să aleg cele mai reuşite câteva lucrări, preferinţele s-ar indrepta poate, 

către Joujoux pour Ma Danie, Variaţiuni pe O temă de Scluumann, ciclul celor 13 Preludii, 

Sonatină. Din acestea insă, se detaşază net, ca o culme, Variaţiunile — capodoperă în 

creația pentru pian contemporană. o - | 

Cum observă şi compozitoarea Carmen Petra-Basacopol 55, muzica instrumentală . 

de cameră, şi în speţă cea pentru pian, l-a preocupat pe Mihail Jora în două perioade: 

1917:=-1926-(când scrie Joujortx:pour Ma Dame ob.'7 în'1924-și Mar coreiesc! op. 8“în! 

1925), şi:1942::— 1966: (Sonata op. 21:în:1942, Variaţiunile pe'0 temă de Schumaun:op.: 22 

in 1943, Poze şi pozne op. 25, op. 41 şi op. 48 între anii 1948 — 1963, cele 73 Preludii op. 42: 

in 1960, Sonatina op. 4d în 1961), în timp ce muzica simfonică, cea de balet sau cea vocală 

tri DĂ aa 
A 

a! 
sa 1NSa, 

i 

dap) 

l-au însoţit în mod constant. i Dr 

în analiza cronologică a lucrărilor, ne vom opri Şi asupra unor aspecte de istorie 

şi documentare inedite, dar şi asupra unor detalii muzicale, privite cu ochiul pianistului. 
pi țrrea Ci 

Suita „„Joujoiix pour Ma Dame” op. 7 

vei? ge ta n EEE IL Mi e iu ' 1 MN IE a 

a Pe ee - prea mal e i ; pi ; , ii pa poe pi 

Câteva scrisori 80 

„Paris; 6 octombrie 1924: -:-. Aa bt 

Îi ae eo DI: E: rac : E RR ai ii i pa ana mo 

Je viens de recevoir notre Jeune.ami Mihalovici ? de retour du pays.. Îl m'apporte 

entre autre chose, : .. une bonne nouvelle de, vous. Mihalovici me dit avoir entendu jouer, 

păr Filip Lazăr de iierveilleuses pitces pour piano de votre composition.” (--.) 

(Stan Golestan * către Mihail Jora — ENJ 218) 
.". : 

ru 
î. 1 i. 

55 Petra. Basacopol, Carmen — L'originalilă de la musiguc roumaine â_travers Ies ocutres de . 

chambre ct. de scânc d.Enesco, Jora ci Constantinesco, Ed. Muzicală, Bucureşti,: 1979, p.. 33. , 

. 5 Fragmentele de scrisori fac parte din Fondul Mihail Jora (EM]), la Uniunea Compozi- 

torilor şi Muzicologilor din România. Între: anii 1988—1991, cele peste 1 000 de, scrisori, majorita- | 

tea inedite, au fost descifrate şi dactilografiate cu pricepere minuțioasă și” pasiune de către Ileana 

Raţiu.  .. ti ne . -. | 

umt=:33 Marcel Mihalovici : (1895— 1985) — compozitor. român, stabilit la Paris. 

_înu:38-Stan Golestan -(1875— 1956) — compozitor român, stabilit la -Paris.: Critic muzical la Le ” 

Figaro, profesor. 
” a 
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„Paris, 18 marție 1925 aia ia ap zi i. atita . ţi 

Dai ti ia m DP otet 
Da m ta „Mon cher: “Jora, + i mei ea : 

| Votre spirituielle: Suite a eu hier au soir. un franc succăs, M- lle Pradier sa a: a bisse lă tempâte... .; 
dans un verre d'eau.. PI DI E aa , i, 
Le Ministre de Roumanie 4. Paris et. la: Legation au complet ont „asistă a ia seance qui 
a enthousiasme€ L'auditoire. ”, (o ) a Dia ae EIN RErI e: 

  

(smn Golesti către Minai Jora Ei] 219), PE i 
2 

tt e pt aa 

„Milano,. 28 martie . 1928 . pe Pup FI CE II II Sa A | . | 
i | ; Pi ee „ai a. de . ini e ai E a IPN 

IEI i se ! Sa " ca pe Cher ami, sp tau ma îi, ni za pi 

Je suis ravi de vous dire que  Jouijoux; pour Ma Dare a. diverti beaucoup! ies mâlotnanes” 
du Conservatoire d'ici, dans une sance de musique roumaine, que j'ai, donne, sous ju initia. 
tive ... privee. La presse est trăs chaude pour, notre jeune. €cole.” (, 99 RE 

pt . i ( Stan Gălestan. către. Mihail Jora: — FMI 235). Asi | Ri AIR Lu 
E E E RIO ie. ip 

e i pei i SII 
„Paris, 7-mai 1928 .: a aa mimi MIEI Ie IE nea Ia a i 

, na : i. 14 h pe " 

G est le Maestro d Erasmo,, .professeur -a au , Conservatoire | ă Milan, qui: a jou6: votre suite: 
pour piano. Tâchez de lui faire parvenir 1 un exemplaire, car j' 'ai repris le mien, qui peut 

  

me servir ă: Loccasion. "(i SD DI N a e pat e date 
, „pr, ? pi i, . Ti e R ae sii : 

(Stan € Golestan către Mini Jora. — za 22) og i atu i 
| i Ă papa 

Aa „să ! a Fa 4 U fie mii i iarna cole 

„Vicna, 10 " aprilie 1925 

„„Incomparabilul + meu, Jora, i 

Cu nespus de mare bucurie iţi fac cunoscut că aseară 9 aprilie am cântat editorului nostru; cu un succes fantastic pentru amândoi. I-au plăcut enorm de mult /o oujoua- -urile şi M arşul : 
eureic, care au fost luate numaidecât spre editare. (...) 
Mişucă maică, nu-ţi poci face idee cât de entuziast este pentru tine: «In Herr Jora liegt 
ein grosser Kiinstler, er interessiert mich fabelhaft pe, S- -a „interesat - cu de-amănuntul 
despre tot ce ai creat şi mi-a spus că treptat va edita! tot ce ai scris.(. ) 
Acum ascultă, cu luare aminte următoarele : ieri i-am: cântat lui i Egon Weliesz , care şi . 

59 Este vorba despre concertul de muzică orhânească organizat la Paris (17 martie : 1925), în Sălle M ustel, concert în care pianista Marie- Antoinette Pradier a interpretat Joujoux pour ia Dame de M. Jora şi Suita I de F. Lazăr. Au mai fost audiate lucrări de Th. Rogalski și M. Mihalovici (vezi: Tomescu, Vasile — Filip Lazăr, Ed. Muzicală. a U.C,, Bucureşti, 1963, p. s8— 89)... 
-.» 60 Scrisoarea lui F. Lazăr către M.. Jora a mai fost publicată de. către muzicologul V; “ Tomescu 

(vezi 0p. cit.,. p. 19—20). Pe PI A 
s „în Domnul Jora sălășuieşte un mare artist, el mă interesează indeaproape”, . 
62 Egon Wellesă (1885—1974)'— compozitor : și muzicolog austriac, elev al 'lui:: Schânbere. Profesor la: Universitatea din Viena și la Oxford.:A" publicat: studii valoroase privitoare la muzica : bizantină și medievală. Se 
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dânsul a fost foarte entuziast. A fost autorizat de Roland-Manuel“ să-i recomande tinerele: 

talente din Austria, Ungaria, Cehoslovacia etc. pentru cele trei mari concerte de muzică 

internaţională (modernă) ce vor avea loc la Paris, în mai, la Champs Elysces. (...) Lui 

Wellesz i-a plăcut enorm Suita ta şi mai cu seamă Tempele şi Marşul evreic. Zilele acestea 

mă duc.să-l văd pe Schânberg, căruia îi voi cânta Suitele noastreti. (...) . “i 

„ Sunt mândru că am creat Jes Joujoua şi că profeția mea, atât de discutată de Mănucă 

& CS, de marea lor valoare este consacrată aci. lartă-mi stilul atât de obositor şi puţin 

literar, sunt însă f.' emoţionat.de marele nostru succes, care ne deschide porţile spre occi-! 

dent,:nu platonic ca până în prezent, ci practic.” (...) a 

(Filip Lazăr către Mihail Jora — FM] 190)* . E E - 

„..... „După cum se observă din prima scrisoare a lui Stan Golestan, în anul 1924 micile 

piese ale suitei Joujoux pour Ma Dame op. 7 erau gata compuse. În concertul organizat 

de Societatea Compozitorilor Români la 17 ianuarie 1925, Filip Lazăr le cântă în primă 

audiție, iar în 31.martie 1925 le'reia într-un recital cu program variat, pe scena Ateneului. 

Tot în martie 1925 erau deja cântate la Paris. Va trebui deci să corectăm anul 1925, men- 

ționând 1924 ca an al compunerii suitei (informaţia eronată este prezentă în toate studiile: 

sau volumele despre Mihail Jora. Din păcate, : manuscrisul lucrării, până în momentul 

de față, este pierdut ; există doar nişte schiţe, în biblioteca U.C.M.R.). În acest an 1935, 

suita este tipărită la prestigioasa Universal Edifion- din Viena. Un succes al tânărului, 

peatunci, Jora. : : „i pa 

Cu titlul și denumirile celor cinci piese în franceză, s-ar putea. crede că este vorba 

de-un omagiu adus muzicii. franceze în. principal, de o influență vădită a acesteia. La o 

primă vedere, superficială, așa s-ar “părea. Dar lucrurile nu stau tocmai astfel. Limba 

franceză era foarte la modă. printre intelectualii români, în primele decenii ale secolului": 

(de altfel a rămas şi astăzi la fel de mult iubită şi întrebuințată). De „bon ton” era să! 

scrii, corespondența! în franceză, să discuţi în franceză, să „impănezi” conversațiile cu 

expresii în, limba. lui Moliere. Deci nu ne miră faptul că Mihail Jora dedică aceste piese 

soţiei sale, Doamnei Lily („Ma Dame”), punându-le câte un titlu sugestiv în limba îran- 

ceză.; Era normal. Să nu uităm şi influența pe care au avut-o. poate, studiile sale ulteri- 

oare la Paris (1919-— 1920). Ceea ce trebuie remarcat în mod deosebit aici însă, este talen- 

tul, simţul fin al.compozitorului în a detecta aromele: muzicale puternice sau subtile ce 

pluteau în muzica epocii și măiestria: transformării lor în maniera proprie. Mihail Jora 

este în pas cu moda, este „la zi”, cunoaşte tot ce s-a scris. (Ca o paranteză : sc vorbeşte 

astăzi foarte mult despre intrarea; noastră, a românilor, în Europa ; dar noi am intrat: 

demult în Europa, am avut spirite integrate perfect în cultura europeană ; ca să nu mă 

refer decât la muzică, să ne amintim numai de un Enescu, Alfred Alessandrescu, George 

Breazul, Constantin Brăiloiu ; iar Mihail Jora face parte din această pleiadă remarcabilă.) 

Compozitorul. iși scrie suita în mod conştient sub pecetea unor influenţe, o scrie 

cu siguranţă tehnică, cu precizie a stilurilor, cu umor în a parodia şi pastişa, cu' farmec . 

şi subtilitate în a introduce crâmpeie de melodii cu iz românesc intr-un tot organic. Păr- 

țile suitei reprezintă şi nişte scurte şarade muzicale, niște ghicitori pe care le vom decons- 

  

| s Roland-Alexis-Manuel Lâvy, cunoscut sub numele Roland-Manuel (1891— 1966) — compo- 

zitor francez. ” , 

Si F. Lazăr scrisese în 1924 Suita I, iar în 1925 Suita II pentru pian. 

5 Emanoil Ciomac (1590— 1962) — critic muzical şi scriitor. , _ „- 

6 Din păcate, nu dispunem şi de scrisorile lui M. Jora. către S. Golestan și F. Lazăr. Arhi- 

vele celor doi compozitori îşi păstrează încă tainele. a , 

e În programul tipărit al concertului simfonic organizat cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani 

de la înființarea Societăţii Cormpozitorilor Români (Ateneul Român, 8 mai 1941) există o pagină 

cu o listă a lucrărilor apărute în Editura S.C.R., de-a lungul anilor. La sfârşit, se menţionează: „Socie- 

tatea a mai cumpărat de la Universal- Edition, Viena, plăcile zincografice ale suitei pentru pian de 

Jora — Joujoux pour Ma Dame”. Ii . 
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pira: pe rând şi'care suntemisiguri că 'fac deliciul: oricărui iubitor-de muzică: ce se apleacă” 
asupra-partiturii !. jr fie ao ro at poi ea It i o ttislza 

ju. (Deci. Joujoirx:“pour. Ma Dame -( Jricării spentiu. Doamna ea), în:sens:de';,jucătelg: 
muzicale”; .bagatele,. spuse cu;un :umor franțuzit,: din ivârful buzelor: ti ni Seal 

Prima piesă. Ma. Dame (Doamna: înca): (Allegreito: scherzando:) >: este “niv! vals: 
uşor, fluent; cu: mici momente:glumeţe..: Silueta :Doamneii pluteşte într-un: vals; „nobil 
şi;sentimentăl'!.! Tonalitatea.:(fa diez minor); şi melodica, piesei-ne duc imediatila' Ravel 3) 
inceputul părţii. I. din: Sonatind (compusă în; 1905), ci acel parfum nostalgic: dot: e/ exprâs! 
sif (indicație raveliană pe care o vom regăsi. de altfel şi în piesa a IV-a'a siuitei'lui 'i]oriii: 
Oi l'on râve d'un collier de perles fines ; deci o primă legătură subtilă între piese). Bitonali- 
tatea prezentă apoi reprezintă poate caracterul iriestatornici feminii,'-dar: oricumitdin! 
punct de vedere muzical, reține atenţia (pe ultimele două acorduri ale piesei aș recomanda 
aceeași pedală,;pentru a. pecetlui clar 'disonanţă: Ja — la die bineînţeles Ja'dicz:ul tieşind 
mai clar în'evidenţă,; reverberând):. .. si: 7 e e ca e oi boli a o m 
„it: mA: doua piesă =, Ma,:Dame: desire: entendre du 'Stravinisky!: ( Doamna *ea: doreşte să. 

asculte Stravinshi ); tăcând contrast cu prima, fără nici o-alterăţie la cheie îşi fără. bareide: 
măsură, cuiacordurile sale placate, noir legato, martellato în'ff;:ne'duce imediat la Petruşkă. 
Dinbalet. (scris în 1911),;Stravinski. extrage trei fragmente şi:le transcrie pentru pian: în! 
1921.,Prima piesă; Russkaia, e:un Allegro giusto ; la: Jora, piesă: e în' Tempo giusto.: O'iîmiă:. 
gine de un dinamism frust, tipic peridadei ruse a lui:-Stravinski. Din punct:de vedere!:pia” 
nistic,: la: arpegiile.in sextolet:la' mâna. dreaptă -aș schimba:digitaţia :indicată !de- âuitâi: 
(una din puținele menţionate) — 24—124—12, cu alta — 123—123—5, pentriu a "realiza! 
aștiel-.un' crescendo în, fortissimo,. ca un flash: ini ot sites ta bcr m) 

m .f Un, foxetrolt pour: Ma: Dame. (Uni foxtrot pentru Doamna: viiea:)! piesa a treia a suitei; 
contrastează:din...nou;cu. ceea;ce'a:fost!: un: Moderato:: comodo, într-un::Sol bemol “major | 
calm.:. Să reținem acest ' soli bemol şi să ne 'amintirn :de 'enarmonicul:săiu fă diez, din prima! 
piesă. (din nou, legături între părțile suitei):ici,:; știi nt bt ine i _ 
i» „Un foxtrot deci-ii, ;: Dar ce este un:foxtrot?.1i,/Un miers'al:vulpii” "apărut ân saloâ” 

neleide: dans, la-inceputul. secolului, în America de Nord: Provine :din'ragtime (oi niuzică ' 
eminamente! pianistică), iar: ragtime-ul 'din: cake-wălk.: Foarte. la “Inddă: (să ne “amintirii” 
numai ;de; Scott: Joplin; :de. pildă), această muzică: savuroasă! e preluată şi :ăsimilată'! ime=" 
diat:dle compozitorii:,,en-:vogudt.ai epocii: (Debussyj-Ravel, Straviiiski).! Ca 'să-ne Teferim': 
numai la muzica. pentru piân,i Stravinski:scrie Piano- Rag-M usic: în 1919, Răâvel' ub: scurt! 
foxtrot: intitulat -Fzue, o'clock $, Hindermith-iun : Ragtime '(ce' face părte, din“suita 1922;'0p.': 
26 ),.. Bohuslav: Martinu ;un Foxtrot (1920); Darius Milhaud — Trei :Rag-Capriceio'(1922);* 
Dar modelul lui : Mihail: Jora :este :Debussy,.cu 'al:său;: Gollywogg's: Cahewalh, miniatură? 
amuzantă. ce. face parte din:suita Childreu's corner::(Colţul:copiilor )-— 1906—1908.:':::*" 
"a un Tot duhului Debussy. pluteşte şi: peste ceă de aipatra piesă —'0ă Pon vâve di. 

colliey 'de perles' fines: (În care-se'visează. despre un. colicr de-perle fiiie ), dar şi scurte 'reini-" 
niscenţe, aburi uşori din muzica-lui Mahler. (Kindertotenlicder = scris în:1904: “vezi măsura 
5) şi:Prokoliev (Sonata ur. 2 pentru pian'— 1912, 'vezi măstita 8). Şi peste'toate: visătoare! 
douii acc expression; intr-un mi bemol ininor cui nuanţe de lumini! palide, niotive cu inlo-: 
naţii: româneşti: Totul'este-meșteşugit realizăt; glissando-urile şi. instabilitățile' cromatice: 
ducându-te cu gândul la şerpuirea molatecă a colierului de perle visat. i 
i. În sfârşit, cea "de â'cincea şi ultima piesă, Teiupete dans uni verre dă (Furtună. 

într-un pahar cu apă ) incheie şi concluzionează briant. Din. nou nici o alteraţie la:cheic, 
dar de această dată apar măsurile, alternative. (4/8, 5/8, 3/16, 4/16, 5/16;.7/16:etc), spe- 
cifice muzicii noastre populare. :Aţi: ghicit ?:: Bart6k şi al său «Allegro barbaro: (1911):Sono- 
rități primitive, violente, sacadate: (în acompaniamentul” mâinii stângi), o cascadă de 
octave la mână dreaptă: Avem de-ă face cu o furtună doar !... însă, într-un pahar, cu 
pe er n Pi acad a 

Pi 

. pi : N 

se o ere si bolta oi “ , 

ie 2 

  

- - — | ii pi Lama ÎI i. “ ie, . te gate 
- e, : Ph dio . „2 - . y j ru . o. ... [ay a . 4 - . 

i up:68 Deţin în biblioteca mea muzicală această-partitură inedită, ; tipărită în revista AM uzikaluaia 
hei EC IR: noa: - ” e e Ce eee et m. jizni, Moscova, nr. 23, 1983. ceata il 
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apă (ultimele două măsuri, într-un Moderato: molto,: readuc; iconcluziv' şi cuminte, prin: 

cvinta perfectă, tonalitatea fa diez ). Piesa, prin caracter şi tempo; este legată cu cea de a 

doua a suitei, realizând astfel un echilibru al formei de mare fineţe. -- -.. . --. pa 

„., .-Fiindcă am. vorbit: de echilibrul formei;:trebuie să spun că il consider deosebit de 

măiestrit realizat. Această ingenioasă și subtilă legătură subterană intre tonalităţile: 

pieselor (fa diez şi enarmonicul său Sol bemol, Do ), contrastele dintre părţile suitei, reali- 

zate prin imagini muzicale variate, sfârşitul asemănător al pieselor (două acorduri sau 

octave concluzive) reuşesc să închege în mod unitar materialul muzical atât de variat, 

in fond. Mihail Jora se dovedește, încă:de Ja această primă lucrare pentru pian cu număr 

de opus, un rafinat cunoscător al instrumentului, un spirit inventiv, la nivelul celor mai 

inalte cerințe ale epocii. | | | 

„„De la prima:ei. audiție şi până astăzi; suita: Joujoux pour Ma Dame:a fost adeseori 

cântată şi comentată. De la Filip Lazăr, creatorul ei,:şi până în: zilele:noâstre, piesa:a: fost; 

şi este poate cea mai, des, interpretată. lucrare pențru pian a compozitorului. După/apariţia 

de la Universal. Edition din 1929; a mai fost tipărită de Societaţea Compozitorilor. Români 

in'1938; şi mult mai târziu — în 1989 — retipărită la, Editura Muzicală din. Bucureşţi, 

intr-o Antologie de muzică românească pentru. pian — vol.. | (în care, figurează şi Marşul 

cureiesc op. 8, sub titlul Coriegit ), apărută sub ingrijirea pianistului şi profesorului Con- 

stântin Ionescu-Vovu (care nu o dată a arătat'.inţelegere şi preţuire :pentru lucrările lui, 

"1 Constantin Silvestri, fostul elev al compozitorului,, îi, scrie acestuia în 1938 (EMJ. 

387) : „„(...) Între altele, am aizit la 10 mai la Prăga, în cadrul festivalului românesc, 

Bucuriile Doamnei (astfel au. fost ţraduse), care mi s-au părut excepţional, executate de 

Silvia: Şerbescu 7. [(...)” pt pt aie 
it 

Par, 

ț - î Pa . 

. 
ppt 

A QI aiaiia ae pi a Ieri da ui IER Cp ep : 

“Să mai'ăuzim, în încheiere, două voci critice'de ăutoritate în epocă : uit 

Pe patat d ea Pl
 ÎI EI A Do daia ete i 

DE Ie Bai tt 

George Breazul — în 1925": 

„(0.:.) Ceea'ce indeosebi, surprinde în manifestările de pân-aci.ale compozitorului Jora —. 

lucrările sale:aui făcut parte destul de frecvaint 'diri programele sezonului muzical în curs = 

est uimiitoarea sa capacitate de adaptare şi absorbţiune, â elementelor „muzicăle „străine, 

în voința şi puterea, sa creatoare. Ala Dame desire cilendre: du' Stravinshy sau, Un fox-, 

trott! pour 'Ma Daine din suita pentru piano solo Jonjou four Ma Dame, auzite la, a treia 

audiţiune a Societăţii Compozitorilor, sunt picse revelatoare nu. numai penitru claritatea 
. „e ... . : d. "vi .. . . e 2 îi ea, Da 

şi verosimilitatea lor descriptivă, ci, mat ales pentru capacitatea autorului, lor. de a-și 

a :. ou îmi. RE RR pa . po .. aa ti : îns i 

adapta: şi absorbi în mijloacele sale de expresiune elemente atât de variăte. (. ID Ja 

i a? aa mp da i , [II a pe i j PRI î. ? pe 

IP E oa II Ia Pa au 

Alfred 'Alessandrescu — în 1925 *: . 

„(:..) La Suite pour piano de MM. Jora nous montre un autre cote du riche temperament, 

de ce musiciân et que nous ne connaissions point. Les Joujoux pour Ma Dame, titre qui 

promettait d'aimables pages ccrites en style ancien, trahissent par contre. une €criture du 

plus audacieux modernisme, niâis d'ou la personnalite du „musicien, ne transparait que 

difficilement..M. Jora nous apparait ici comme un ironiste pince-sans-rire, qui veut nous 

prouver que les audaces agressives de Stravinsky, Milhaud et Comp. ne lui sont pas ctran-: 

geres.. De toutes ces brăves pitces, .„ă la maniere de. :.”!, fort amusantes'd'ailleurs, nous 

s Constantin Silvestri (1913—.1969) — dirijor, compozitor, pianist, profesor la. Conservatorul 

de Muzică: din Bucureşti. Stabilit şi decedat in Marea Britanic. .. -: i E IE , 

| 30 Silvia Șerbescu (1903— 1965) — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul de Muzică 

din Bucureşti. re 

+ 71: În: Breazul, George — Pagini din istoria muzicii româneşti — vol. Il, Ed... Muzicală a 

U.C.; București, 1970,..p.. 157— 188 (fragment dintr-un articol publicat în Mișcarea lilcrară, Bucu-- 

eşti, 2, 21, 5 aprilie 1925). 
Mae 

:2 Alessandrescu, Alfred — Fenilleton încdit de „L'Independance Roumaine ; Bucureşti, 22, ia- 

nuarie 1925; idem în: Alessandrescu, Alfred — Scricri alese, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1977, p. 155—. 
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preferons la quatritine; ot îl est question | d'un.collier de perles, fines „et qui nous oftre des 
dâtails charmants: d'âcriture.!! ;. : rd ti 

. ie a ia LR u DCI pă 

Și tot Alfred A lesșandrăscu —, în 19957: E RE i atita 
„e. +): Joujoux pour Ma Dame, une: d&licieuise suite de petites pizces due. au: teleat si suple 
de Michel. Jora (- ati o: i : aia .. pie . e] ir AI 

: . 
. p See o... pe . 

ut eri pt pa IDEO RR EL LI Pa Pa CER 

  

"Marşevreiese op.8 i. i 
pa ai 

în +, Pregătiţi vreo nouă lucrare?” (îl întreabă pe compozitor! Toan Massoli, în inter vul 
din 30 aprilie 1925, publicat î în Rampa). ATI ace i 

Ami isprăvit acum. trei săptămâni un Mari evieiesc pentru pian, inspirat! din Cân- 
iz tristeții lui Yoșke, pe care l-am: trimis spre editare la Viena, „împreună cu J oujoiti 
pour Ma Dame, penultima mea'lucrare.” îi. a 

Scris; 'deci în 1935, imediat după, Jotijoux pour Ma Dame, “Marsul cureitsc op. 3 
a beneticiat de același succes în epocă. Executat în primă audiție de Muza Ghermani-, 
Ciomac la ' Bucureşti (1925)! tipărit la: Viena 'de Universal- Edition în acelaşi ari, a fost 
orchestrat în 1926 şi interpretat.pentru prima oară de Filarmonica bucureșteană dirijată 
de Henri Morin. 8 noiembrie: „1926)%, versiunea orchestrală fiind editată tot de Universal: 
Edition, în 1915. 

- |: 4 N Ă 

Soarta lucrării însă a, fost contradictorie, ca de alttel şi cea a , compozitorului însuși, 
Urmărind destinul acestei. mici. piese, în fond, nu atât de importantă în contextul operei 
lui Mihail Jora, ne dăm seama de toată istoria veacului XX, de evenimentele tulburi ce au 
agitat continuu viețile celor ce l-au trăit. i 

La început, mica piesă are succes, Prietenul. său Filip “Lazăr, entuziast! şi. plin de 
energie, ca de obicei, scrie din nou compozitorului, în '1925%.: TI rimite-mi cât mai repede: 
o copie a Dansului. evreiesc, vreau să-l pun îri studiu. Hertzka” îmi va, organiza un concert, 
in cadrul concertelor, Socielăţii internaționale pentru miuzică modernă 47% ce au loc la Veneţia, 
in:septembrie, și aș dori să cânt și Marşul evreiesc pe lângă J oujoux. "Răspunde-mi.!” În 2 
martie 1928, la Berlin, Aurelia Cionca include în programul foarte variat al recitalului său 
şi câteva lucrări românești de Castaldi, Lazăr şi Jora.( Marş evreiesc ).. Tot în 1938, Con- 
stantin C. Nottara îi scrie din Praga” : „Dragă, Mișule,. am avut plăcerea. să- ţi aud quar-. 
tetul și Marșul, suita de pian, care au avut mult succes aci.” În 1936, cu puţin timp inainte 
de a se stinge din viață, Filip Lazăr îi scrie iarăşi“ : „,Mișule dragă, Enescu îţi dirijează 
Marşul, cureiesc la Radio Paris, marţi. 30 martie (emisiune federală), orele 8, 30 seara (ora 
franceză). lar în 17 fanuarie 193, Dinu Lipatti, aflat la, Paris, scrie mult iubitului. său 

4 „i RER 

Ţ tf 

NR 78  Alessandrescu, Alfred — Feuilleton inădit de „L Indă pendance Roumaine”, Bucureşti, 4 iunie, 
1925; idem în: Alessandrescu, A. — op. cit., p. 179. 

74 Vezi! cronica lui George Breazul, în: Cuvântul, București, 6 "decembrie 1926; “ide în: 
Breazul, G. — Pagini din îstoria muzicii românești — vol. II, p. 205-206. 

% În Fondul M. Jora, în legătură cu acest subiect există o corespondenţă intre coniporitor 

şi Uni versal-Edition din Viena. 
” 15 La 5 mai 1925 (vezi: Tomescu, V. — Filip Lazăr, p. 21). Dau 

7 Emil Hertzka (1869—1932) — renumit editor 'de muzică austro- -ungar, Din 1907 preia 

conducerea la Universal- Edilion. Sub direcţia sa, editura se specializează și în publicarea lucrărilor 

tinerei generaţii, din diferite țări. 
38 Din interviul cu M. Jora, publicat în Rampa la 30 iunie 1926, aflăm că Societatea. Com- 

pozitorilor Români: era una din filialele cele mai' mari 'ale Societății Internaționale de M uzică Con- 

tem porană. ue 

? 12 Constantin C. Nottara ' (1890-1951) — compozitor, "violonist, profesor la. Coriserv ratorul 

de: Muzică din Bucureşti. / FM]. 351, Praga, 16 decembrie 1928.. 
0 FM] 200, Paris, 26 martie 1936. 
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profesor Mihail Jora : „La 16 februarie dau un recital la Școala Normală, şi vrând să cânt 
şi câteva bucăți românești, v-aș ruga să-mi trimiteţi, dacă nu vă este prea greu, Marșul 
evreiesc. V-aş fi foarte recunoscător dacă aţi vrea să-mi indicaţi metronomic: tempo-ul 
'Marşulii.% Într-adevăr, în 16 februarie 1938 Asociația Amicală a Școlii Normale de 
Muzică din Paris organizează un recital al pianistului român, sub direcția artistică a lui 
Alfred Cortot și Charles, Miinch. Programul, pe;lângă lucrări de Bach, Mozart, Chopin, 
Brahms, cuprindea și câteva prime audiții româneşti de Enescu, Andricu,. Jora (Marşul 
evreiesc), Mihalovici, o Nocturnă proprie pe o temă moldovenească (dedicată lui M. Jora). 
„Recitalul 'din februarie a trecut cu bine” — scrie Lipatti lui. Mihail Jora din Paris, la 
10 martie 1938 — „iar Marşul evreiesc a plăcut foarte mult..." SE 

* + + Dar, pe arena istoriei apare hitlerismul. Încep persecuțiile și în cultură, iar în 1938 
în Germania se tipăresc niște „îndreptare”, mici „dicționare” cu personalități evreieşti 

ce trebuie'excluse din viață culturală. În volumul muzical (Judentum und Musik, Miinchen, 

1938) %, pe lângă sute de alte nume, mai mult sau mai puţin cunoscute, figurează şi cel 

al lui M. Jora (?!): „,Jora Michael, Michai, geb. 1891 in Jassy (Rumânien), Komponist. 
Schrieb u.a. den jiidisch. Marsch Marche juive.” | 

Rememorându-ne cursul atât. de sinuos, al anilor, '40—'50, ne dăm seama pentru ce 

piesa nu a mai fost cântată o lungă perioadă de vreme. Cred, sper să nu greşesc, că până 

în anul 1966, când Maestrul Jora mi-a dăruit un exemplar copiat în tuș, cu adnotările 

sale, nimeni nu a mai interpretat-o. Am studiat-o sub îndrumarea sa și am cântat-o apoi 

de câteva. ori, sub numele de Alai oriental sau Cortegiu. .. . 

„Marşul mi se pare interesant mai ales prin aliajul puţin straniu dintre melancolia, 

spiritul. meditativ, lamento-ul. tipic folclorului. evreiesc, şi ritmul de marș. În acest lucru 

constă originalitatea lui. Sunt marșuri şi marșuri : vesele, mobilizatoare, în pas cadenţat ; 

funebre, (uncori copleșitoare prin durerea lor, alteoriinălțătoare prin sublimarea senti- 

mentului) ; comice, cu accente ironice (vezi Prokofiev, cu al său celebru Marș din opera 

Dragostea pentru: trei portocale — 1919) ; mai există şi marșuri nupțiale. Dar un marș clă- 

dit pe sin fond melodic melancolic, de un caracter molatec-plângător pe alocuri, ....eun 

lucru inedit ! a | | Dia A pa 

„+. Serisă după tradiționala formă A—B—A, piesa este de scurtă respiraţie, inchegată 

unitară, În germene parcă, încă de pe acum, apare înzestrarea compozitorului în a rcinvia, 

prin câteva fraze muzicale, o imagine pregnantă, o lume. Este tipul de talent, mustos Şi 

expresiv, ce va izbucni mai târziu în muzica de balet, de o savoare şi un colorit recunos- 

cute (acest aspect este unul din punctele forte ale creației lui Mihail Jora). Piesa începe 

în pianissimo, într-un Allegro 'moderato, în figuraţiile cu triolete la mâna dreaptă, ce fac 

fundalul învăluitor al primei teme (la mâna stângă,măsura 2). Scrise într-un mod.popular, 

armoniile sunt bogate, intervalele de cvartă şi cvintă perfectă alternând cu cele micșorate 

Sau mărite, acordurile mâjorecucelecărora li s-au adăugat septima şi nonat!. De la pianis- 

simo, marşul se amplifică în acorduri și octave, figuraţia coborând la. bas. Chiar în fortis- 

simo însă, chiar pesante, caracterul iniţial tânguitor nu dispare (vezi accentele de expre- 
1 

sie şi micile-decrescendi ce apar tot timpul la mâna dreaptă). O punte lucrată din materia- 

lul primului motiv face legătura spre secțiunea mediană, într-un la minor /ranguillo e 

espressivo mollo. Este o temă autentică din folclorul evreiesc, cântecul Yoșke cu vioara, 

auzit la spectacolele Teatrului Evreiesc din Vilna“, melodie integrată cu meșteșug în 

Structura marșului. Mâna stângă menţine ritmul de marș, în timp ce tema expresivă se 

.. da 

  

31 FM] 568. e | e | E 

82 Al 571] vezi monografiile Dinu Lipatti de Dragoș Tănăsescu și Grigore Bârgăuanu 

(Ed. Muzicală a U.C., Bucureşti, 1971, p. 59) și Vocație şi destin — Dinu Lipatti de Carmen Păscu- 

lescu-Florian (Ed. Muzicală, Bucureşti, 1986, p. SI). , , o 

- s Țudentum und Musik mit dem: A BC jiidischer und nichtarischer Musikbeflissener begrundet 

von Hans Briickner und C. M. Rock.. | , o 

si Vezi și observaţiile compozitoarei C. Petra-Basacopol, în of. cit., p. 1l4—115. 

s Cristian, V. şi Dumitrescu, M. — op. cil., p. 79. 
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transformă, dobândește! unele accente: COnicO- ironice creşte Bână: “la fr lissinito," ca “mai 

apoi să dispară. incet '(poco ritemito),: revenind la tempo-ul iniţial într- -o sonoritate. însă 
mai tâmplă; în '“iezzoforte: (reluarea! temei A), O. „scurtă, coda îi în octave (ce! trebuie cântată 
în forță; și- înti-un mic! 'accelerândo ) incheie! piesă într- “un giocoso: cu accente Şi senza vite- 

ijiulo, câ: un "punct pe; |.» iata “i ii miti ta 

it ni Din: punct. de: vedere: pianistic, piesa este, ș, mitiațură reuşită, , cul o scriitură e evo- 
Lizată şi adaptată, perfect: imaginii, dorite:! DRINA Iata A IN a aa 

- Uni “gând al, Ti, “Alfred! Alessandrescu, din! '197 zis: „Nattire tiche ct: exubărgnte, 
€. : şi d'un temperament: vigoureux,. expansii et poâtique ă la, fois, Son inspiration genc- 
reuse revât un caractere oriental fort accusâ. (.. .). Dans ses;derniăres. o oeuvres de piano, 
“Jouljoiix pour. Ma Dame et la Marche! juve (cette. dernitre 'orchestrâe, avec un rare;sens 
du coloris! pittoresque), le compositeur i n'hâsite, pasă 'adopter. deş „expressions plus. neuves 
et, un langage plus âpre, d o les effets, 'polytonaux, ne sont Point, exclus”. 

iati, 

    

pi 

  

„i , INI et ; ia CNO RR FIE IRI ARII „i pa 
ze ju pe tit pia zi Dr ti it iti Pit ta d ph 

  

pata iii 

  

Dr Sonata'i în:Re mer major op: 21 a 
pt pi pt 

    

, tag toane ze ue ae Pa 
îi Dita a pe sp iti LILI) 

„ ti . 
ii a LAT ae 

“După o destul de” lingă! pâuză” (timpii în Care coinpune, printre altele, și “Simfoniă 
în "Do major ), Mihail Jora revine'la plăsmuiirea: unor lucrări pentru pian, scriind i în 1942 
Sonata:op. 21işi în: 1943 -Variaţiiiile pe-o temă de: Schumann 0p::22. Sunt două opere: de 

amploare; de suflu larg Şi: de inspiraţie. generoasă, ce stair sub semnul lui Schumanin, fie: 
care însă în felul ei, și de pe o. altă; „poziţie: e titi ri iii e iat 

e : Dragostea lui, Mihail Jora! față ide Schuimanii. aste evidentă ș şi este de înțeles. “Pe 

de 6 > paiitei să ne amintini numai de studiile salelă Leipzig, sub îndrumarea lui'T cichmiiller 

(elev al lui: Reihecke 'deci;; prieten. cu Schumann); 'pe'de,altă parte, firea lui” Joră; avân- 
tiirile -sale' romantice, “temperamentul său” îl'âpropie de 'schumânnienii Eusebiu și + Flo: 

restan. De altfel, dacă analizăm î în mare întreaga sa creaţie, cât și întreaga sa atitudine faţă 

(ENE: 

     

de.muizică, viaţă:și oameni, ne dăm 'seama.de romantismul fundamental: al personalității 

sale::Un romantism: poate: câteodată 'ăscuns ochiului privitorului: de 'rând, dar care la o 

analiză: atentă iese cu ușurință. în: evidență. Un 'romantisin: al unui: personaj al secolului 

XX, ce-și disimulează candorile,; duioşiile, nostalgiile, pasiunile sub pltoşa ironiei, sarcas” 

Amului, ;disonanţelor;: asimetriilor.:: abtina ta ta i i 

»: ' Sonătaop:: -21 este: întriun tati n: “mod indirecț' sub influența lui! Șchuniann prin 

tehnica. pianistică utilizată ă “(deziiivergură, folosind! întreg 'arsânalul procedeelor de: virtuo- 

zitate al sec: XLĂ) şi! iprin: avântul imaginilor, sonore, acel A 4 fschivuug schuiimannian (mai 

ales în partea I): Variaţiunile op.:22 sunt în mod' direcț legate de Schumann, fiindcă por- 

nesc''de! li :0 melodie celebră 'â compozitor ului, ajungând, printr- o alchimie savantă şi 

originală, la” neaşteptate trânsforimări, la: sonorități! Şi procedee rafinate ale muzicii seco- 

lului' nostru. Şi peste toate acestea, cele două lucrări mai reușesc o sinteză interesantă: 

aceea a: integrării filonului' de conținut românesc, 'âl “acelui ,,miros fin de sulfină”, cum 

frumos îl definea: compozitorul intr-un articol. În Sonată, conţinutul gândirii româneşti 

este! mai pregnant, în Variaţiuni mai subtil, dar totuşi detectabil. i 

” În: interviul din Rampa, “din 1925%, Mihail Jora. este intrebat; printre altele, și 

care este genul său de muzică preferat. Compozitorul răspunde : „Dacă prin £ gen muzical 

înțelegeți forma prin care e ticluită o lucrare, preferinţele mele, care cred că sunt aproape 

generale, merg spre forma de lied i în ce priveşte lucrările mai scurte Și spre forma de sonală, 

  

iii 1.5 Alessandrescu, Alfred —' Feuillelou de „L Ind pendanee, Roumaine” , Bucuresti, august 

1927; idem în: Alessandrescu, A. —0p. cil., p. 196—107. 

3: Massolf,: loan — Convorbire cu d Mihail „Jora, în: Rampa, Bucureşti, nr, 2251, 30 aprilie 

1925, p.l. FE 
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când e :vorba de lucrări:de-o îritindere mai mare”. De-a: lungul: vieţii sale, compozitorul 
şcrie câteva sonate: Sonala:pentru, pian op. 21, Sonata peulru violă şi pian 0. 32, Soiatihia 
pentru Bianu op. 44 şi Sonata Benlru vioară şi pian op. 46, lucrări în. general de suflu larg 
şi de densitate armonică; și;melodică. (chiar. Sonatina, cum vom,vedea mai târziu, nu este 
0, Jucrare Mică, scrisă pentru copii,; cum s-ar putea crede, ci se, e.apropie mult. de conținutul 
complex Și « de forma mare, a unei sonate). Pate bati 

ur Dintru început, este. interesant. să” remarcăin. orientarea compozitorului spre! acest 
gen care,-până în acel moment; în muzica; noastră pentru:pian, era reprezentat. prin puţine 

Jucrări. Mai scriseseră sonate pentru pian George Stephănescu (1863, o lucrare de şcoală), 
(George Enescu. (în 1924, 1934),- Marțian Negrea (1921), Dimitrie Cuclin: (câteva''sonate, 
cvasi-necunoscute),. Filip Lazăr (1929), Theodor. “Rogalski ! (1919);- Ionel Perlea: (1930); 
Matei Socor (1932), Constantin.Silvestri (1940), frații. lon şi Gheorghe Dumitrescu: (câteva 
sonate de tinerețe)... După-Mihail Jora, în anii. imediat! următori; parcă urmând: imbol- 
dul dat de maestru, câţiva compozitori (unii recunoscuţi deja, alții la început de caricră) dau 
la iveală, sonate pentru pian ; Mihail Andricu (1949), Tudor Ciortea (1949— 1959, 3 sonate )B 
Pascal Bentoiu, (1947), Altred, Mendelsohn, (1947), Valentin; „Sheorghiu (1946); Diamandi 
Gheciu. (1955) . SEE sii. | . : : . 

ERR ze. per Ne ii bata „i ți o „a 4 

st sr Sonata În: Re: bernol major. de Mihail. Jora, dedicată lui Dinu. Lipatti, â. fost gân: 
dită în trei; părți : „Allegro: appassionato (în formă de sonată),: Largo molto: cantabile (în 
formă de lied) Și Ailegro non troppo (in care forma de rondo se îrhbină cir caracterul ciclic). 
Cele. trei părţi, sunt. monolitic legate; între ele, prin'mai multe elemente .: tehnică pianistică 
evâluată, atmosferă, romantică (alternări, de; avânturi;pătimașe cu oaze de visăre şi duioșie), 
parul melodicii, și. ritmului folelorului românesc, revenirea unor. idei muzicale (în mod 

7 es 

Partea ] — “Allegro appassionalo. — începe neliniștit, fremătător și iimpetiios, într-un - 
Re.bemol major. ben. /egațo. e, sonoro.. Tema este ințonată de mâna'dreaptă, cu nobleţe: 
Această temă I este formătă din două. idei, eca dea doua fiind într-un caracter vădit. româ- 
nesc, ca un. cântec. tandru («i dolce e. piano ) intonat tot de. mâna, dreaptă, în acompaniamen: 
tul, susurat al mâinii stângi. „Cele două: idei, prelucrate, nec duc. pe; nesimţite la cea..de.a 
doua” temă ( pochissimo. eno. 10$s0 '), într-un, „Biano soave ed. espressiuo. Aici, şi melodică, 

dar şi: ritmica sunt românești, "compozitorul neutilizând citatul, ci doar. elemente esen- 
ţiale, arome “ale folclorului (frumoasă, este; sonoritatea dulce, melancolică, pe care, o;:dau 
terțele î în intonarea temei, în balansul, odihnitor al formulci ritmice:de'la mâna stângă). 

iti: Dezvoltarea; ce.ajunge până la o culminaţie. vehementă și plină. de elan (fortis- 
Simo,. anarcato),.:rcaduce. o gamă descendentă, în acorduri pline (ce a apăruse la inceputul 
sonatci, cu intonaţii. populare reicșind. dintr-o secundă, mărită), de asță dată fără: aceste 
intervale caracteristice. Mâna stângă. reliefează, grandios şi, accentuat, un fragment din 
tema „I:, Scriitura, dezvoltării. este amplă, tipic romantică. i 

i Reexpoziţia! apare prin:.revenirea: primei "idei :a-.temei |; în. tonalitatea iniţială; 
poate doar mai fremătătoare ca la început, urmată de cea de a doua idee și apoi: de'tema 
a Il-a; fără transformări neașteptate.:Coda ( Poco lento) încheie cu măreție şi demnitate 
prima. parte,; în, acorduri puternice. și largi. După cum: observă și compozitorul Dumitru 
Bughici , partea. sc termină în, acorduri clâre de Re'bemol major ; apariţia insă neaștep- 
tată a.unei octave de si bemol la stânga aduce o sonoritate inedită, ce pregăteşte legătura 
cu tonalitatea și atmosfera. «părții, a Il-a.(aș recomanda aici o pedalizare lungă, pe:ulti- 
mele patru măsuri, așteptând să se stingă bine ecourile. octavei. de re bemol la Stânga; 

. . . . ț „a 
9 ii 

. 
ar i PCI i AA DI PR i tut 

,B8 În xol. T din Creaţia muzicală romduească - — Sac, XIX A x (E d. Muzicală : a U. Cu; Bucureşti, 
1965,..p.- 353), compozitorul Zeno Vancea remarcă asemănarea, până la un caracter de:citat, cu v. 
n (Andante molto ) 'din “partea a Il-a (Andănte ) a! ISonatei în “fa minor op. 3 pentru pian. de 

Ta hms. 

Senat * Bughici, Dumitru = Suita şi Sonala, Ed. “Muzicală a: U. C „i București, 1965, p. 289 (cup. 
Soiulu i i i af românească i) 
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apoi ale celei de si bemol, și. neschimbând «pedala, pe fondul zvonului îndepărtat din ceea 
ce a fost, să se înceapă partea-a II-a, tairiic şi.nostalgic ; deci, între părțile I și II să existe 
o,,continuitate:,subterână”).. ci a 
i Partea-a II-a — Largo mollo caniabile, în: formă de lied: și în si bemol minor, este 
meditativă şi nostalgică, prefigurând dejaistilul de măturitate'al compozitorului. Se între. 
văd aici unele intonații apăsătoare, de durere concentrată și de tragism transcendent 
(de.altfel ca:și în unele pagini din: Variaţiunile pe o temă de Schumann —-vezi var. nr, 8), 
din viitoarea capodoperă a compozitorului,:baletul Î ntoarcerea din adâncuri. Unele into- 
naţii sunt chiar foarte asemănătoare (linia mare, cu intervale aerate ;disonanţele). Nu văd 
însă această parte'a [I-a'un bocet,'așa cum au considerat-o urii comentatori ; nu âre nimic 
din patosul tragic, deznădăjduit al bocetului.. Indicaţiile con intimissima espressione (pen- 
tru prima idee —, A) și calmno e semplice (pentru cea-de a doua-B), sonoritățile pianissimo 
și pianississimo ne duc imediat la ceea ce a dorit:compozitorul. :: 3 Dia 
„n i Elemente:de modalism 'şi de ritmică fac; auzite, şi aici' ecourile niuzicii “populare. 
Iată; în acest sens, o fină observaţieia compozitorului Dumitru Bughici % În măsura 6, 
peste acordul. de. sol:diez fără! terță 'de la mâna stângă, se suprapune'0 gamă Suitoare — 
un mod de si — în care primul tetracord este format din tonuri întregi, iar tetracordul al 
doilea provine. din si minor;armonic ;:permanent se aude un:sunet 'lung,'o pedală pe fa 
becar. (mi diez), fapt care nc determină să apreciem această gamă ca un mod lidic pe si cu 
treapta a VI-a coborâtă”... cc ii i Si 
„i: Compozitoarea!' Carmen Petra-Basacopol”! mai elevă un lucru interesant: legă: 
tura între. primele două părţi se realizează:prin câteva. elemente comune, — anumite for: 
mule:ritmice, întrebuințarea secundei mărite, dar și primele note ale temei A (si'bemol-la 
bemol — fa), care corespund cu inversiunea începutului temei din Allegro appassionato 

- — partea I (re bemol-mi bemol-sol bemol): - - - E a a | 
„i i Cu partea a IIl-a —:Allegro non troppo, un rondo vesel şi optimist, jucăuș și plin 
de:mişcăre, forma lucrării se echilibrează. Sorioritățile 'mohorâte:ale părții a II-a dispar 
brusc,-odată: cu apariția primei măsuri'a părții a III-a, un pasaj la' mâna dreaptă, pe clape 
negre, un zvâcnet: de:lumiriă: (plămădit din mâterialul sonor-al temei I din partea I, sau 
și din cel al temei A din partea a Il-a — o altă legătură ciclică, deci). Tema A: a rondo-ului 
(ce -are:.schema-A--B—A-—C—Bi-A + codă) 'este intonată în măsurile 2-43, într-un 
ritm săltăreț de joc popular, în piano. “Tema B apare la mână stângă, Poco' marcalo şi tot 
în piano, înrudită din punct de vedere al'caracterului cu tema A (în melodica frântă a 
acestei teme se ascunde din:nou tema'1 din partea I a sonatei; decodificată de autor prin 
marcarea cu accente a notelor 're bemol-mi bemol-sol bemol). Tema cupletului C este tot 
tema I din prima parte a sonatei, dar mult mai clar expusă: (aici aducând o'notă lirică 
mai calmă, ce întrerupe pentru puţin timp iureșul motoric al pasajelor cromatice în Şais- 
„prezecimi, ce brăzdează întreaga: parte: a: IIL-a, intonate fiind când de mâna dreaptă, 
când de mâna stângă). Tot in cupletul.C întâlnim și fragmente melodice din. dezvoltarea 
părții Lin e | Da ae E 

i .-Coda. (Allegro molto ) accentuează caracterul de virtuozitate, de strălucire. Intere- 
sant este aici felul în care compozitorul reușește să revină la tonalitatea iniţială a sonatei 
( Re bemol major ), după toate tribulaţiile tonale ale părţii a III-a (ce nu are la cheie nici 

un accident) : o gamă virtuoză de Si major, ce se oprește în registrul acut pe do 'diez, în 
măsura imediat următoare apărând un acord pe-enarmonicul re bemol, ce readuce înce- 

putul temei A:a rorido-ului, fesanle, concluzionând clar în :Re bemol major. 

Foarte măiestrit redat acest caracter ciclic, această migrare a temelor, ce dă o soli- 
“ditate construcției, cum: am mai'spus, „subterană”.. Reușește chiar să compenseze un 
oarecare dezechilibru ce există: între părți (mai ales dacă ne gândim la prima —stufoasă, 

„9% Bughici, Dumitru — op.:cit., p. 290. 
91 Petra-Basacopol, Carmen — of. cil., p. 63. 
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lungă, romantică). Oricum; Sonaia rămâne o:piatră de încercare în creaţia compozitorului, 
cât și pentru orice interpret ce o abordează. Poate sta cu cinste alături de unele mari 
sonate ale muzicii secolului nostru. Cheia succesului ei constă, după părerea mea, în arta 
și puterea interpretului de: a o construi, de a o strânge, de a-i găsi liniile de forță pe care să 
clădească tot restul edificiului, de a estompa (de a „pune în penumbră”) anumite momeri- 
te, nu pentru.că nu ar fi reușite, ci tocmai pentru ca restul să poată ieși cu claritate în evi- 
dență, precum coloanele puternice de marmură :ale unui;monument' opulent, dar semeţ 
și logic. Ra | i NR A 
--. Primele întruchipări interpretative ale Sonatei op. 21 sunt: legate de numele Irinei 
Lăzărescu, pianista care în acei ani.și în deceniile următoare s-a dedicat cu abnegaţie şi 
dragoste muzicii. românești pentru pian. În 1945, la Sală Dalles, are loc. prima audiție ; 
în 1949 lucrarea este reluată ; iar la 8 februarie 1956, tot la Dalles, este prezentată intr-un 
program unitar, de sonate românești, alături de Sonata-a III-a în Re major de George 
Enescu şi Sonatinele de Marțian. Negrea și: Mihail Andricu. A mai rămas de la Irina Lăză- 
rescu și. o imprimare existentă în fonoteca' Radio-ului, mult.timp fiind unica inregistrare 
a lucrării. | ai Sia > [ae pt 

; + În.26 decembrie 1948, Constanţa Erbiceanu, profesoara Irinei Lăzărescu, îi scrie 
“lui Mihail Joras3 :.,,.... Am fost fericită să'reaud frumoasa Dv. sonată la Radio. Irena 
era să o cânte și la Budapesta, .dar s-a amânat.trimiterea ei acolo. Nu ne mai daţi ceva 
nou ? Sunt aşa puține opere românești pentru piano de valoare...” ae 

| Un amănunt, emoţionant legat de amintirea pianistei : cu puţin timp înainte de 
stingerea sa din viaţă, Irina Lăzărescu. mi-a dăruit un vraf de note pentru pian ; printre 
multele partituri românești, şi Sonata lui Mihail Jora, copiată notă de notă, cu migală, 
de mâna pianistei.. Cred că este un omagiu de mare gingășie pe care un interpret îl poate 
“aduce unui autor iubit, ci - 

* După recitalul din. 1956, de la Sala-Dalles, compozitorul Leon Klepper scrie un 
articol în revista Muzica —, Sonate româneşti în înterprelarea pianistei Irina Lăzărescu” —, 
„analizând comparativ, la început, lucrările audiate. Nefiind întrutotul de acord cu unele 
din părerile sale, reținem însă idei interesante. Leon Klepper relevă „voința și personali- 
tatea imperturbâbilă” a compozitorului şi, făcând o comparaţie între sonatele lui Enescu 
și Jora, arată că „dacă, vorbind despre Sonata de Enescu am întrebuințat adesea cuvân- 
tul improvizator, apoi în aceea a lui Jora putem vorbi de conciziune. Cred că dacă la Enescu 
:motivul, în: dezvoltarea lui, generează :motivul'următor, la Jora acest secund motiv e 
generat mai curând de un sentiment intim al necesităţii formale”. . a 

„_.... Datorită dificultății sale deosebite, şi aparente. (lungime, .arborescență), dar şi 
reale, Sonata a fost puţin interpretată de-a lungul anilor.: Surprinde plăcut faptul că la 
ediția a II-a — septembrie 1961 — a Concursului internaţional George Enescu de la Bucu- 
rești, câțiva concurenţi au inclus părți din această lucrare în repertoriul prezentat : Jacob 
Maxim din 'S.U:A. (partea 1), Mircea Savu din România (partea a II-a), Arie Vardi din 
Israel (partea 1). În anii '80, pianista şi profesoara Oana Velcovici se dedică realizării 
câtorva versiuni interpretative ale unor lucrări de Mihail Jora, printre care şi Sonata op. 21 

“(păstrată într-o variantă stereo din 1986 în tonoteca Radio-ului). 
| “ În anul centenarului nașterii compozitorului, am interpretat această piesă în cadrul 

recitalurilor de la Iași (27 august 1991) și Bucureşti (Ateneu, 6 septembrie 1991, Festi- 
valul internaţional George Enescu — ediţia a XII-a)*%. - SI 

Concluzionând asupra Sonatei, să mai subliniem o dată măiestria .realizării, atât 
componistice cât și pur instrumentale, şi faptul că din această lucrare se prefigurează 
stilul pianistic de. maturitate ial compozitorului, acea originalitate de necontestat ce va 
apare în lucrările pentru pian ulterioare. i e Da 

%:17ina Lăzărescu (1910—1986) — pianistă concertistă. Mi 
%-FMJ 251. - II i a . RI m. | A .. Pi 

% În: Muzica, București, :nr. 3,. 1956, p. 40—41.., 
% Vezi-notele nr. 150 și151,: 
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pt E IEI Ea ae aa to 

piu,  Variaţiuni pe.o temă, de Sehumann. 0p., 22. : 

La AR CI e a etate tel a ie 

-u, Lacscurt timp după terminarea Sonatei, în:1943, Mihail. Jora .reintră în ambianța 
„muzical-poetică schumanniană; de data aceasta însă mult 'mai: direct.; Compozitorul  clă- 
„dește:un ciclu. de variațiuni, terminat cu o fugă; pe tema unui lied de Schumann. (Poate, 
ca formă, piesa este şi un omagiu adus lui Reger; cu'ale sale.multe și stufoase serii de. va- 
Tiaţiuni şi fugi). m 
„sau. “Ciclul de opt lieduri Viaţă și':dragoste de femeie (Frauenhebe und Leben.) op. 42, 
compus de Schumann în .1840 pe versurile lui Adelbert von Chamisso, reprezintă “fără în- 
:doială una din culmile repertoriului de lied universal. Originalitatea formei lui rezultă din 
„construcția ce se bazează: pe doi piloni, 'ce: deschid-și închid ciclul ca o:ramă perfectă: 
primul lied — Sei? îch îhin gesehen (L-am văzut. . ..) — cu gingăşia, visarea.și fiorii dragostei 
incipiente, și finalul ultimului lied. (coda —i Adagio — Tempo wie das: erste Lied.) — ce 
aduce din. nou o stare de vis, dar în sens-de irealitate, de.reminiscenţă îndepărtată; de- 
tașată, transcendentă (după strigătul de durere tragic ce-i precede). Melodia “aceasta 
(aceeaşi în primul ca: şi în ultimul lied) este 6 mostră.minunată a talentului schumannian : 
'simplitate, cantabilitate, noblețe. Tot 'ceea ce.se petrece între aceste, două:,,coperți” este 
ştiut : o. viaţă,. o viaţă 'întreagă. de:sentimente, de trăiri sincere, pasionate sau pline 'de 
puritate. E IEI III RI aa 
su. Mihail Jora apelează însă, cu bună ştiinţă, la melodia'lui” Schumann în stare pură. 
"Pentru el, tema nu este decât o linie melodică inspirată; pe care va construi un întreg edi- 
'ficiu, care nu va avea nici o legătură directă cu stările de spirit ale liedurilor lui Schumann, 
şi nici cu poeziile lui Chamisso. Acest lucru nu este o noutate în tehnica variaţiunilor (se 
„pot da multe exemple). Legături însă adânci între cele două lumi muzicale există ; sunt 
„legături de substanţă, pe un cu totul âlt plan; ele ies la iveală numai câteodată și, vom 
“vedea, utilizate cu parcimonie și subtilitate. Poate părea paradoxal; dar Sonata op. 21 
(mai ales partea 1), care nu e inspirată direct de o temă a lui Schumann, € mai în spiritul 

, E 
4 Îi Neg pu 

“compozitorului german: decât Variajiznile.. | N Si 
„„ Acestea fiind spuse, cu atât mai ciudate mi se par părerile critice emise în epocă, 
„după ascultarea lucrării. Variaţiunile au fost cântate în primă audiție de către Smaranda 
Athanasoi *, în 1945. Pianista'mai reia de câteva ori lucrarea: (în'17 noiembrie 1946 — 
la Sala Dalles ”, în aprilie 1948, într-un concert de muzică de cameră organizat-'de Socie- - 

tatea' Compozitorilor Români), piesa rămânându-i probabil, în' repertoriul 'curent. Cola- 

„borarea dintre cei doi artişti era mai veche, Smaranda Athanasof "cântând, de exemplu, 
sub bagheta lui Mihail Jora la Iași, în decembrie 1936,:un concert de Mozart %., 
RR - _ i , E iai „ ÎI i i E . N pa PE tre: 

% Smaranda Athanasof (1901— 1982 Elveţia): — pianistă concertistă, din. Iaşi. Fiica Valenti- 
nei Musicescu (fiică a lui. Gavriil Musicescu), nepoată a Floricăi Musicescu,  cumnată cu pianista 

“şi cântăreața Lisette Georgescu. (Numele se ortografiază, corect cu „th” si un singur „„f”” — infor- 
"maţie din fișa: de interpret, col. Viorel Cosma).  - e cc Se 
„97 În cadrul Asociației creștine-a tinerilor (Y.M.C.A.), Emanoil Ciomac a” prezentat o primă 

“conferință experimentală, cu titlul Viafa și opera Maestrului: Mihail Jora." Programul a! cuprins: 
Mica suită pentru vioară şi pian (Al. - Theodorescu şi autorul la pian), Variaţiini pe-o tâmă: de Schu- 
man, (S. Athanasof), : interpretări coregrafice din compoziţiile sărbătoritului (Floria Capsali și Mitiţă 
Dumitrescu, autorul la pian), lieduri (Lisette Georgescu și autorul la pian), Cuartet de coarde în 
mi minor (Cvartetul Theodovescu: Al. “| heodorescu, |. Jelescu, C. Apostolescu, I. Fotino). 

9 Vezi: Lazăr, Constantin D.— Astăzi dimineaţa la-ora 11. precis, d. Mihail Jora dirijează 
cel de-al șaptelea concert de muzică educativă — solistă: d-na Smaranda Arhanasof, în: Ziua, Iași, 
6 decembrie 1936 / Lazăr, Constantin D. — Cronica muzicală — Al:șaptelea concert educativ — solistă 
d-na Smaranda Athanasof, dirijor d. Mihail Jora, în: Ziua, ași, - 12 decembrie 1936. E 
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„Dar, revenind'la judecățile critice, 'iat-o pe cea a Cellei Delavrancea %, după re-: 
citalul din 1946... o i - 
„+... Au urmat! Variaţiunile pe o temă de Schumann, compuse acum doi ani pentru pian, 
şi cântate de Smaranda Athanasof.: Tema 'este a ciclului legendar de Lieder, intitulat 
Dragostea unei femei — suavă, dăruită, aş zice blondă. Variaţiunile, scrise în formă clasică, 

sunt .prea îngreuiate de disonanţe și sar prea degrabă în modern. Tema blândă pare ase- 

menea unei figuri tinere, imbătrânite subit de un fard care o transformă în vrăjitoare.: 
Pianista n-a izbutit să facă această lucrare fermecătoare. A fost greoaie, monotonă 

și, cu toată buna sa tehnică, a părut că:se căznește din răsputeri. Variațiunile, prin esența 

lor, trebuie prezentate într-un spirit: decorativ, nu date la rindca, ci şlefuite. Singura bine 

cântată a tost ultima și fuga cu care se termină compozițiă — însă și aceea cu o greutate 

in mâini dezagreabilă.- Fuga este bine scrisă şi se amplitică în coral cu multă virtuozitate. 

Doamna .Athanasof a cântat anul trecut, cu orchestra, Balada de Faure, cu un colorit. 

variat şi o delicioasă supleţe. De ce n-a păstrat același tușeu muzical într-o bucață care: 

se referă la un gând de dragoste?” Ie a E 
Şi o altă părere; mai puţin: onestă, scrisă într-un tulbure an 1948 '%: ,... Tema: 

lui Schumann este clară și limpede ; dar variațiile lui Jora. vin s-o întunece. Ce rost are' 

tema. lui. Schumann în toate elucubraţiile acestea? Cine o mai recunoaşte? Variațiile: 

demonstrează posibilități mari, construcții interesante,! dar totul nu e decât bâiguială, 

bolboroseală.” ... i a m e 

Tot în 1948, muzicologul Viorel Cosma !%, debutant pe atunci, are ni schimb o. 

părere opusă : ;,... Variațiunile pe o temă de Schumann de' Mihail Jora (cea mai bună. 

lucrare a întregului program), redate în'chip luminos de dna. Smaranda Athanasof...” 

Iar compozitorul Pascal Bentoiu, prezent la recitalul din 1946, îmi mărturisea recent că a 

înțeles intuitiv de la început valoarea lucrării. Desigur că :școala de gândire abstractă, 

lumea sofisticată,.complicată, oarecum încitrată a muzicii joriene nu era ușor de pătruns,. 

pe atunci, de un muzician tânăr (chiar. dacă era elev al maestrului), dar extrema soli- 

ditate; temeinicie a edificiului a rămas vie în memoria atectivă a. discipolului. E 

După mulţi ani, în 1978, Gheorghe Firca scrie despre „suflul generos și tendința 

spre o arhitectonică amplu desfăşurată”, despre faptul că „există în lucrare suficiente: 

elemente post-romantice, ce neagă însuși pretinsul romantism originar, mergând până la 

modernitatea unor formulări de natură armonică. îndeosebi. . :” și despre „o dihotomie 

romantic-clasică . (modernă)'” 1”. . a De 

"Din toate acestea, reiese. un lucru : gândirea muzicală excepțională a compozito- 

rului a devansat puterea de înţelegere a epocii, iar ceea ce acum ni se pare limpede, logic, 

valoros, atunci era încă pus sub semnul întrebării. O lege normală în artă..: 

. P. x* ” : i , | 

“Lucrarea, scrisă într-0. formă variaţională. liberă, :este alcătuită: dintr-un şir de 9 

variațiuni și o fugă finală. Aşa cum remarcă și. Pascal. Bentoiu 1%, sfârșitul variațiunilor 

coriţine singura fugă integrală scrisă de compozitor, în afara celor lucrate în timpul stu- 

-% În:. Rampa, Bucureşti, 24 noiembrie 1946; idem în: Delavrancea, Cella — Arpegii în ton 

major, Ed. Muzicală a U.C., București, 1970, p. 150—152 (Festival * Jora): idem în:. Delavrancea, 

Cella — Scrieri, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982; idem în ; Delavrancea, Cella — Dintr-un secol de viaţă, 

EA. Eminescu, București, 1987, | i 
100 Vescan, Mauriciu — Coucertiil Societății Compozitorilor în himina Rezoluțici,, în: Flacăra, 

Bucureşti, 2, nr. 16, 18.1V.1948. aa i N 
„203 Cosma,: Viorel — Concertele de la Ateneul Român. Contertul Societăţii Compozitorilor Ro- 

mâni. Orchestra Simfonică Radio: dirijor Alred Alessandrescu. Orchestra Filarmonică: dirijor George 

corgescu, în: Glasul armatei, Bucureşti, 4, nr. 549, 7 aprilie 1948, p. 2; idem în: Cosma, Viorel — 

40 de ani în fotoliul de orchestră, Ed. Muzicală . Bucureşti, : 1986, p: 49. . , , o 

„în: "302 Firca, Gheorghe — Ilinca -Dumiheseu (cronică: de recital), în: Muzica, Bucureşti, nr. 7, 
julie 1978, p. 29—30. | a 

1" 1% În studiul său Mihail Jura, publicat în vol. Il de Studii de muzicologie (Ed. Muzicală 

a U.C., București, 1966, p. 111-131). Vezi p. 123. 3 aa , E 
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diilor. Mihail Jora, în principiu, nu a fost atras de polifonie sai de procedeele contrapune- 
tice şi arareori le aflăm prezente în: opera sa (în lucrarea pe care o analizăm! acum, în va.. 
riațiunea a.Ill-a, mai apare un exemplu de scriitură polifonică :-un'canon la octavă). ... zis. : Tema inițială, în Larghelto; piano, într-un Si bemol major luminos, simplu și. calm, 
ește preluată intocmai de la Schumann. Aș recomanda-aici,din punct .de:vedere inter- 
pretativ, o obiectivare a. sentimentului,. oarecum. 0 detașare de: lumeă:.schumanniană, 
pentru:a. nu.produce mai, târziu o dezechilibrare în arhitectura:mare a piesei și pentru a 
putea. lega fuga finală, cu rigoarea sa constructivist-rațională, de enunţul. tematic de la 
început. E aceasta o problemă de elaborare: arhitectonică, pe care. trebuie. s-o. avem în 
vedere tot timpul (și nu numai aici, ci în principiu în lucrările pianistice de sutlu larg). În 
primele două măsuri, sfaccațo-ul. pus în. dreptul acordurilor: semnifică mici întreruperi 
între ele, iar nu rupturi ; fiecare acord va fi prins într-o altă pedalăiși cu'o -grijă':deosebită 
în a nu strica linia mare /egațo (atenţie ::nu un caracter săltăreţ, ci unul simplu,. expresiv, 
fără grabă). a. „i - , IN IE _ Ă . . 
eat Di Dig du 

Variaţiuinea I (Lo stesso tempo), o variaţiune ornamentală la patru voci, păstrează 
întocmai melodia temei şi atmosfera simplă, liniştită. Pe sub conturul melodic însă; apare 
o, figurație în șaisprezecimi,: cu disonanțe și 'cromatisme ce încep. să',,strice?: ordinea âr- 
monică; Fundalul acesta neliniştiț din punct de vedere. componistic,: trebuie interpretat, 
dimpotrivă, cu serenitate, fără nici o șchimbare faţă „de. câracterul:: Temei; A .nu:'se pre- 
cipita. șaisprezecimile şi în același timp a se auzi foarte clar, în Piano şi legato,; toate 
notele; Aş recomanda o pedalizaţie aerată (avem deja destule disonanţe),: iar armoniile și 
jocul. contrapunctic;al:mâinii stângi să se audă clar, să nu lipsească. .. ii: 
„+: Variaţiunea.a II-a (Allegro focoso),: variaţiune de caracter; într-un forțe voluntar 

și vesel, aduce brusc o altă ambianță muzicală ;-- 'cea a secolului: XX:-Din'temă, nise mai 
păstrează decât inceputurile, de frază (primele note) ; din atmosferă----nimic.. Recomand 
o delimitare netă a acestei variațiuni de ceca ce a: fost înainte; ca'şi de-ceea ce va: urma. 
Aceste;schimbări .clare, aceste salturi bruște, curajoase, ce vor: apare pe tot.parcursul 
lucrării, formează fundamentul gândirii compozitorului în această.piesă și, paradoxal, aduc 
unitatea €i; mergând cu-jumătăţi de: măsură! vom anihila tocmai originalitatea lucrării, 
ce rezultă din pendularea aceasta, foarte. măiestrit realizată, între lumea schumanniană 
(prezentă subtil, cum am mai arătat, în ;;doze. homeopatice') :și universul raţional, de un 
lirism neromantic, al muzicii moderne. :.:... .....: Te 

Din punct de vedere pianistic, Variaţiunea a II-a este dificilă prin pozițiile incomode 
la mâna dreaptă, prin unele digitații mai grele. Trebuie să se audă clar şi penetrant toate 
notele (atenţie la degetele 3—4—5), iar ritmul şi tempo-ul să devină. astfel oţelite. | 

După ultimul „punct”. al Variațiunii a II-a (un acord secco de Si: bemol major), 
din nou o ruptură : reintrăm în lumea lirică și foarte expresivă a compozitorului german. 
Variațiunea a III-a (Moderato assai ), în aceeaşi tonalitate cu primele, piano și espressivo 
dolce, ne duce imediat cu gândul la Kreisleriană (numărul al II-lea, tot un Si bemol major,. 
con olia espressione, cu linia: melodică foarte asemănătoare cu acea a lui” Jora). Este, 
poate una din cele: mai apropiate variaţiuni de muzica 'lui: Schumânn (în afară“ de mă-. 
surile 9— 15, care „ies din cadru”, având.mai degrabă un iz skriabinian). Interesantă este 
această variațiune prin caracterul său polifonic : un canon la o octavă -inferioară, la 
distanță: de .o pătrime. şi.în mișcare directă 1%. “Atenţie: cele două voci trebuie 'să 
sune la fel. de expresiv, să „„vorbească” la fel (mai ales începuturile de frază, 'anumite 
crescendi şi culminații). Mișcarea să nu devină statică, ci să fie curgătoare. .. . -.. 
„9 -- Variațiunea a IV-a (Allegro giusto ), tot în Si bemol major, e din nou cu totul 
altceva: un tipic 'scherzo schumannian, leggiero şi tainic (personal interpretez această 
pagină în pianissimo, repede, cu un tușeu foarte ușor, cu unele acorduri accentuate glumeţ, 
ca o.scurtă paranteză înainte de ceea ce va urma). Asemănare găsesc. între această muzică 

... 

„pu 303 Vezis Bughici, Dumitru — Formele muzicale (Licdul, Rondoul, Variaţiuiile, Fuga), Ed- 
Muzicală a U.C., București, 1969, p. 154. i ai Da, 
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şi Scherzo — nr. 18—'din Bauite Blăller op; 99. Cât de adânc cunoscător al operei lui 
Schumann se dovedește Mihail Jora ! Şi cât de bine reuşeşte să extragă numai elementele 
esenţiale (așa cum'-vom vedea şi în variația următoare). - A i 

„.. Variațiunea a V-a: (Deciso ), în măsura 6/8, schiimbă pentru prima oară tonalitatea 
(sol minor) şi se:bazează'pe un ritm specific schumânnian (vezi şi Kreisleriana — nr. 8): 
Mi se pare nu-atât o muzică decisă”, cât avântată, furtunoasă, impulsivă, pasionată 

(Florestan). Liniile melodice sunt-mari, în cresceido şi, decrescendo. AĂ-propos de' melodie 

(la' mâna: .dreaptă, dar şi la'cea stângă) : aceâsta- trebuie condusă expresiv, urmărind Je- 

gălo-urile scrise de compozitor ;-nimic ciocănit, în afară de ultimele trei măsuri, unde este 

specificat martellato. e i: 

Variaţiiniea a: VI-a + într-un Fa major ambiguu, senza levitezza — distilează sub- 

til tema şi se îndepărtează considerabil de universul lui Schumann. Cromatismele şi armo- 

niile skriăbiniene “(ele însele: formând! una, din bazele: muzicii contemporane) imi par a fi 

aici mai prezente:iEste un filon muzical ce plutea în epocă şi la mulţi compozitori,. intr-o 

măi mare sau'mâi mică măsură, poate fi detectat. Poate şi începutul variaţiei, cu cvartele 

sale ascendente (la mâna dreaptă),: suprapuse pe linia descendentă de terțe (la stânga), 

creând impresia unor întrebări, să ne ducă gândul la vreo exigmă skriabiniană ; sau poate 

fundalul realizat: de mâna stângă, acel. acompaniament al șaisprezecimilor neliniștit, fre- 

mătător, să ne rememoreze affannato-ul atât de iubit de Skriabin. (Mihail Jora, cu perso- 

nalitatea sa incisivă, colorată și originală, nu se află în orbita lui Skriabin. Aceste infle. 

xiuni sunt rar întâlnite, şi reprezintă mai degrabă niște referiri, nişte trimiteri, făcute cu: 

bună ştiinţă, la lumea lui Skriabin, cunoscută de compozitor — ca şi aceea a lui Schumann 

— în'adâncime şi cu'subtilităte. Le mai găsim apărând mai târziu, în ciclul celor 73 Pre- 

ludii-op. 42 sau în partea a III-a a Sonatinei op. 44, şi le vom analiza la momentul potrivit). 

Variaţiunea: este-mai improvizatorică, mai liberă şi va trebui interpretată ca atare. 

Aici sonorităţile sunt foarte expresive, afectioase, calde. Primele trei măsuri (acele în- 

trebări) le văd oarecum despărțite de ceea ce urmează, ca 0 introducere. În măsurile 16— 18 

aparla mâna stângă trei acorduri (la 'bemol-re bemol-fa) ca un fundal, ca o pedală cu sono- 

rități stranii de clopot. Același efect va reveni şi-spre sfârşitul variaţiei (măsurile 36 — 39, 

la mâna. dreaptă acordul: do bemol-mi bemol-la: bemol, pianissimo subilo.). Ultimele mă- 

suri readuc acele interogaţii de la început și le rezolvă, concluziv, într-un acord gingaș 

de Fa major: . :... N a a aa e 

Sonoritatea aceasta este reluată imediat în Variajiunea a VII-a (Allegro, Si bemol 

major), un. intermezzo, un dialog grațios început în şoaptă. O convorbire spumoasă, mai 

mult veselă, intre două personaje (două voci — la început intonate numai la mâna dreaptă, 

pe parcurs; intervenind: și .mâna stângă). Din nou, Mihail Jora preia cu subtilitate o 

modalităte . de: expresie schumanniană : convorbirea” intre două melodii-personajc, 

două timbruri. diferite, ce discută în bună înţelegere sau în contradictoriu (a se vedea 

şi Carnavalul op. 9, nr;:14:— Reconnaissance ).  . a 

Întorsăturile armonice. neașteptate, armoniile complicate, şi aici, ca şi in alte 

părți în muzica lui Mihail. Jora, sunt interesante şi trebuie evidenţiate cu atenţie. “: | 

. Spre sfârşitul -variaţiei :(Meno mnosso), sonorităţile vesele se calmează, un arpegiu 

lung de Si bemol major şi un acord cu coroană readuc totul la normal. i 

„Normal” ce dispare insă cu intrarea în lumea total diferită, din punct de vedere 

muzical şi de atmosferă, 'a Variaţiunii:a VIII-a (A ndante con 00, mollo es pressivo ). 

“Dramatică, apropiată unui recitativ, cu un caracter „oarecum: improvizatoric, variațiunea 

aceasta are legături vizibile cu stilul.și atmosfera muzicală din ultima perioadă de creaţie 

a compozitorului (Întoarcerea din;adâncuri spre exemplu). Am mai remarcat acest lucru 

ȘI in analiza părţii a Il-a a Sonalei pentru pian. Sonorităţi ce imploră, accente dureroase 

apar pe fundaluri de pedale lungi. Aș recomanda aici pedalizări pe câteva tacte, ce vor 

forma un halou învăluitor pentru melodia tensionată şi colţuroasă. 

În măsurile 19—21 (fianissimo subilo ), sonorități calde ŞI luminoase revin la su- 

prafaţă, readucând și un crâmpei clar din tema iniţială schumanniană ; reminiscență ce 
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dispare însă brusc (măsura 22), odată cu revenirea accentelor dramatice de la inceputul 
văriaţiei (a'se sublinia clăr acest. moment, din punct de vedere interpretativ): . 

Ultimele trei măsuri ne indică de-abia acum tonalitatea :: omonima; minoră —:si 
bemol minor. Personal, interpretez aceste măsuri în aceeaşi pedală, î în sonorități ameste- 

cate, „„murdărite”. de disonanțe, pe care le „clarific” incet, ridicând treptat pedala; până ce 
va. rămâne curat acordul de si bemol: minor. Aştept indelung, până ce sunetul dispare 
de la sine. După o respiraţie de-abia, atac Variaţiunea a. Iă-a. 

» Contrastând cu ceea ce-a fost înainte, şi.cu ceea ce va urma,: Variaţiunea- a IX-a 
(Allegro. molto,. în măsura. 3/4, în Si bemol major), cu pasajele sale repezi Şi. virtuoze 'de 
şaisprezecimi, este veselă și furtunoasă. În iureșul acesta, apar la mâna stângă, din-când 
în când,-crâmpeie de temă inițială. (spre exemplu : măsura 9, măsurile 15—17, 23 —24), 
nuclee ce vor.fi, bineînţeles, scoase în evidență de către interpret. 

« De la măsura 32 şi până spre sfârşit, şirul. de acorduri trebuie să ie în fortissinno, 
egal (personal, nu.fac decrescendo decât pe ultimele acorduri). Acest fragment muzical, 
prin aerul său de măreție, pregătește bine intrarea Fugi; finale (recomand o legătură chiar 
între acestă variaţie și finalul ciclului, în, orice caz o respirație de scurtă durată, „aproape 
imperceptibilă). -. -, 

Fuga finală la patru voci i( Ailegro moderato, măsura 2J2) incheie « cu amploare; după 
modelul lui. Brahms și Reger, ciclul variaţiunilor. Construită complicat, cu armonii sa- 
vante, această fugă are şi rigoare dar şi, în acelaşi timp, iese din schema obișnuită a fugii. 
Am cita.aici două. observaţii pertinente ale compozitorului Dumitru Bughici '*% : 
„Putem observa cum uneori. un contrasubiect foarte expresiv şi bine conturat, pregnant, 
nu este menţinut: pentiu. anu abate atenţia de la-subiect. O asemenea situaţie întâlnim 
în fuga la: patru voci, ce încheie Variaţiunile pentru Pian pe o temă de. Robert Schumănn, 
op. 22, de Mihail Jora.. După. expunerea subiectului, răspunsul tonal este contrapunctat 
de o linie melodică foarte cantabilă şi expresivă, ce derivă şi ea din tema lui Schumann. 
Intrarea. celei de a, treia voci este de asemenea însoţită: integral de acest: contrasubiect. 
n schimb, 'a patra. voce nu, mai respectă. întocmai desfășurarea contrapunctului, subor- 

donând linia sa întregului complex ce pregăteşte încheierea expoziţiei în Mi.bemol major.” 
Şi : „pi. este evidentă dorința autorului de a menţine un echilibru al formei. față de desfă- 
şurarea, anterioară a lucrării; În acest sens, utilizează în repriză doar o singură - expunere 
în canon a subiectului la o distanţă de o pătrime, iar în codă — - primul motiv: urmat de 
un Şir de acorduri în Si bemol major, cu:care se încheie piesa.” 

- Dialogul: energic, -vehement al fugii: (compozitorul notează de. mai “multe: ori. ma 
Sonoro ), după o prelucrare motivică-și un sfreț//o, se stinge spre sfârșit într-un coral (fempo 
Drimo = + Largheito ) rar, religios, de o atmosferă ce îl evocă pe Cesar Franck ( Preludiu, 
Coral şi F aigă ).. Cu multă artă apar aici reminiscențe ale temei inițiale schumanniene, acel 
lirism de la început (compozitorul : indică espressiuo mollo ), transfigurat însă într-un 
sentiment pur, cu tentă sacră. Un coral deci, ce ne duce maiestuos spre măsurile finale, 

acele :acorduri și :octave ca un dangăt de clopote. Disonanţa ce apare 'de două ori (mi 

becar la mâna stângă) face să vibreze parcă şi mai intens armonia biruitoare:de Si bemol 

major.: Tot ce a. fost luptă, neliniște, incertitudine se stinge în acest final "monumental 

și solemn, NE i , Ra Mi 

” Concluzionând asupra: Variaţizunilor analizate, aş sublinia faptul c că în această 

lucrare: stilul compozitorului” este perfect cristalizat. Legăturile cu romantismul sau post-: 

romantismul german, acele filoane detectate în gândirea sa muzicală, devin aici filtrate 

de-o maturitate şi o originalitate cu totul remarcabile. Mihail Jora este el însuşi, îl re- 

cunoști î în muzica sa dintr-o dată. Şi cred că este supremul compliment intr-un secol XĂ 

în .care este foarte greu, practic imposibil ca un compozitor să nu își tragă seva artistică 

de undeva, să nu semene c1t cineva, să nu facă parte d din şcoala cuiva etc. . 

3: 305 idem, | p.. 179: : i 197: . 
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"Cred că piesa este una dintre cele mai reușite ale 'repertoriului românesc și merită. 

să'stea cu-cinste alături de:orice lucrare din sfera muzicii pentru pian a secolului XX. Sunt! 

sigură: că "viitorul este deschis'acestei lucrări 188, N a 

du 

N in 

Ei i i e . : 

ee pie ici POZE ŞI POZĂE -. E 

pi 
.. 

; 

. 

N a Caietul :I: op: 25, Caietul II op. 41, Caietul III op. 49 -. a : 

-. Interesant" este cum după aproape un sfert: de veac, la '24 de ani după compu- 

nerea suitei ']oujoux pour Ma Daiie,-Mihail Jora redescoperă cu plăcere lumea miniaturilor” 

pentru pian, scriind; într-un interval de mai mulţi ani, cele trei suite Poze şi pozne. 

Primul caiet — op.'25 — apare în- 1948, al doilea — op. 41 — în :1959, iar al treilea —: 

op. 48 — în 1963 (după ce compozitoriil realizase ciclul celor 13 Prehudii op. 42 — în 1960 

şi Sonatina op. 44 — în 1961, acest al'treilea caiet fiind ultima sa lucrare pentu . pian). 

:-: S-ar putea crede, după multitudinea liedurilor şi a micilor piese instrumentale, că. 

Mihail Jora ar avea vocația miniaturalului. Şi da, și nu. Adevărul este că muzicianul are 

darul rar dea concentra în câteva. pagini, înti-o formă scurtă, succintă, o mulțime 'de 

stări sufleteşti, sau o serie de fapte, situaţii, tipice muzicii programatice. Să recunoaştem 

că trebuie să ai un tâlent special'pentru a realiza așa ceva | Di A 

În acelaşi timp însă, aşa cum am văzut până acum (şi ne-am referi doar la muzica 

sa pentru pian), compozitorul are şi simțul mare al formei, are suflu în construcțiile ample 

(pe care 6 abordează nu o dată, și cu succes). Forţă muzicianului constă în puterea de a con- 

centra, de a legă într-o formă mare fragmentele aparent disparate (Pascal Bentoiu vor- 

beşte despre preferința “compozitorului pentru „structura suprafeţelor. intinse printr-o 

dispoziţie. mozaicată a formelor mici” 97), Este acesta un procedeu, și în acelaşi timp:șI. O 

dispoziţie sufletească, o aplecare psih logică spre treceri bruște dela o starela alta. Procedeu 

romantic, întâlnit adeseori la Schumann (care realizează; cu geniu, din bucățele diverse, 

cicluri monumentale) și reîntâlnit și în muzică secolului nostru, în creaţia unor, compozitori 

ce păstrează un „„nucleu” de romantism, mai mult sau mai puţin vizibil (la un Prokofiev, 

spre exemplu). NR E e 

"3 Remarcabil este modul în care Mihail, Jora, reușește să clădească forma chiar a unui 

ciclu de lieduri, sau a unei suite de mici piese; care de fapt, în ultimă instanţă; ar fi putut 

  

. ” .. Li se dia ' . . . . - . . . . 
. - - . - 

„1% M-am oprit.mai' în amănunt asupra acestui opus, accentuând și aspectul interpretativ, 

deoarece este o piesă pe care o îndrăgesc şi pe care am cântat-o de multe ori până în prezent, în 

țară şi în străinătate: Ciudat cum puţini interpreţi au inclus-o în repertoriu. (cunosc înregistrarea pla- 

nistului Constântin -Ionescu-Vovu, existentă de mulţi ani-deja în fonoteca Radio Bucureşti). 

Prima oară! am cântat-o: în' mai: 1978, în programul examenului de stat la Conservatorul 

P. 1. Ccaikouski din. Moscova, alăturând-o Carnavalului de Schumann. Am fost fericită să constat 

că un grup de mari, pianiști prezenţi în coinisie (printre care, din păcate, nu se. mai afla profesorul 

Iakov Flier, cu care studiasem în amănunt lucrarea) a. apreciat-o la. un înalt grad, mirându-se că 

nu au auzit până în” prezent de numele compozitorului 'nostru! ...__-. i 

Am inclus Variafiinile într-un recital la Ateneu — 6 iunie 1978; intr-altul, în cadrul Festi- 

valului internaţional George Encstu — ed. a VIII-a — București, 25 septembrie 1979; le-am înregis- 

trat stereo la Radio Bucureşti (1979) etc. A E a II . 

L.a recomandarea mea, Rufina L.eites — muzicolog moscovit, specializată în muzica romaă- 

nească — a inclus şi aceste Variațiani. într-un concert de muzică românească pentru pian ce a avut 

loc la Moscova, în primăvara anului 1989, la Sala de concerte a Institutului de Stat pedagogic- 

muzical Gnesin (a interpretat, „cu o gândire conceptuală de anvergură”, pianista Tatiana Serghee- 

va) — vezi revista Muzica, Bucureşti, nr. 9—12, 1989, p. 72—15- | 

Aș fi bucuroasă să știu că generaţia de tineri pianiști ce ne urmează se va apleca, cu dra- 

goste și atenţie, și asupra acestei lucrări. - . Sa 

1097 Bentoiu, Pascal — op. cil, p. 130. CI 

> 7 
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să supraviețuiască și:fără un liant între'ele.. Ar fi fost insă: văduvite de.o subtilă legătură, 
de o măiastră omogenitate, calitate ce este dată in compoziție numai marilor creatori. În 
ciclurile de lieduri, Mihail Jora coristruieşte şi cu ajutorul versului (ales cu grijă, „„unduind” 
fără hiatusuri de la inceputul până la sfârşitul ciclului, creând o unitate de necontestat) ; in 
suitele instrumentale, foloseşte procedee muzicale rafinate, gândite în adâncime (le-am ana- 
lizat cu atenţie in cazul Joujoux-urilor). | 

Şi fiindcă vorbim acum despre cele trei suite de Poze şi Boine, trebuie să arătăm că: e 

ele sunt de o unitate, excepțională, fiecare Însă în parte. Limbajul muzical în cele trei suite 
nu este același şi arată poate linia ascendentă a gândirii compozitorului, tendința spre rea- 
lizarea, în ultimii ani ai vieţii, a unei arte rafinate, sofisticaţe chiar. Dacă ceva unește însă 
aceste trei suite, acela este filonul românesc, prezent de netăgăduit prin structură modală, 
prin melodică, formule.ritmice sau cadenţiale.. (Poate o legătură subterană să o mai con- 
stituie şi prezența, în toate caietele, a unor mici valsuri şi marșuri, voit naive şi provinciale). 
„„. Hteratura pianului dedicată copiilor, sau inspirată din viaţa copiilor, este âtotcu- 
prinzătoare. Să ne amintim, din repertoriul universal; de piesele lui Schumann, Ceaikovski, 
Musorgski, Debussy, Albeniz, Reger, Prokofiev, Stravinski, .Bart6k,- Hindemith, Hacia- 
turian, Villa-Lobos,. Kabalevski, Șcedrin etc.. etc. ;; iar din cel naţional, de cele ale unor 
Filip Lazăr, Sabin Drăgoi, Paul Constantinescu, Constantin Silvestri, Tudor Ciortea, 
Diamaridi Gheciu, Max Eisikovits, Didia Saint-Georges, Florica Racoviţă-Flondor, Hilda 
.Jerea, Alma Cornea-lonescu, Carmen Petrâ-Basacopol,. Myriam Mark, Anatol Vieru, 
Liviu Comes etc. E . | Pa „i E Sa pp * Trebuie subliniat însă un fapt: nu intotdeauna literatura inspirată din viața copiilor 
se suprapune celei dedicate puterilor de interpretare ale copiilor (un exemplu „,clasic” ar fi 
Kindersaenen — Scene din lumea copiilor — op. 15 şi Albus fiir die ] ugend —: Album pentru 
tinerei — op. 68 de Schumânn, şi putem da şi alte exemple). În cazul suitelor. Poze şi poze, 
„părerea mea este că primele două caiete sunt dedicate copiilor, cu scopuri artistice și peda- 
gogice totodată, de familiarizare cu muzica modernă, având în acelaşi timp și o „valoare 
de iniţiere artistică in lumea'melodiei românești” (aşa cum mărturisea compozitorul). Cel 
de al treilea caiet (Scene de școală pentru piait ) depăşeşte net capacitatea medie de înțe- 
legere a muzicii moderne ; chiar dacă din punct de vedere tehnic problemele ar îi rezolvabile, 

- din punct de vedere muzical, al subtilităţii armoniei, şi chiar strict, de memorizare, ele 
devin dificile. Consider deci Caietul 111 dedicat mai rnult adulților (care vor şti, desigur, să 
găsească delicii în aceste savuroase, colțuroase şi pline de armonii picânte pagini joriene). 

| “În 1958, când compozitorul nu scrisese decât primul caiet, muzicologul și pedagogul clujean- Enea Borza, într-un articol publicat în Tribuna **, face mai multe observaţii per- 
tinente. Realizând o paralelă între suitele lui Mihail Jora şi C artea cu jucării de Tudor Arghezi, 
remarcă „valoarea -lor-inovatoare”, faptul că „aduc mult aer nou, multă lărgime în jude- 
cată, spărgând prejudecățile în înţelegerea vieţii și pedagogiei copilului”. Dar iată, cu toate 
acestea; sau poate tocmai din această cauză, situația acestor, mici bijuterii, artistice, este 
parădoxală : pentru copii — fineţea şi noutatea lor sunt de neînțeles, pentru adulți —. par 
prea „,copilărești”. Concluzia ar fi că ele sunt, până la urmă, destinate unui cerc de cunoscă- 
tori, subtili în a decela savoarea și noutătea, oriunde s-ar afla ele. Poate... . 
i. „-Titlul ciclului de miniaturi este amuzânt Şi, în același timp, sugestiv: poze — 
adică insantanee; dintre câre unele de album de epocă (La gura sobei, Din amintirile tuşei 
Catinca, Multzachi fudulv, Mitz-Milz, Adio valse ) şi pozne — adică năzbâtii. copilărești, 
imagini hazoase având ca eroi un căţel şi o pisică, sau — în ultimul caiet —, pe fundalu! 
„activității școlare”, ușoare „evaziuni” (cu gândul — Alenţie în bancă, sau cu fapta — În 
barcă ) | | o 

„..10% Enea Borza (1926—1991) — muzicolog,- pianist, profesor la Conservatorul de Muzică din 
Cluj-Napoca. | Borza, Enca — Literatura muzicală pentru copii, în: Tribuna, Cluj, 2, nr. 26 (73); 
28 iunie 1958, p. 10. Sa a 
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 Caielul 1.0p. 25, scris în:1948 şi tipărit pentru prima oară în 1955 (ESPLA-Bucu-: 

reşti 1), are subtitlul Caset de pian pentru copii talentați: Este alcătuit din 8 miniaturi: 

La gură sobei, Din amintirile tuşei Catinca, Tranca-fleanca, Poveste, Trece oaslea lui 

Papuc, În scrânciob, Pe gânduri, Grivei aleargă după coada lui. Album unitar, impresionează 

plăcut prin simplitate, parium modal, aburul'amintirilor. Gândul ne duce (mai ales după 

audierea primcei'piesc —'La gura sobei) la: Poveștile bătrânei bunici (Skazhi staroi babuşki ): 

op. 31 (1918) sau la Muzica pentru copii'( Delshaiă muzika) op. 63 (1935) ale lui Prokofiev. 

Cu meșteșug insă, filonul muzicii populare româneşti se insinueăză pretutindeni, astfel că 

până lă urmă scurtele piese șună româneşte. În primele două ediţii chiar, indicaţiile de tempo 

sunt.în româneşte :'repejor, miişcat, niarțial, iute etc. şi păcat că în reeditarea splendidă din 

1964 ele au fost traduse în termenii obișnuițiitalieneşti. e e 

Aş mai remarca 'aici subtilitățile armonice. din valsul „uitat” Din amintirile lușei 

Catinca, sugestivitatea imaginii, dar şi realizarea pur pianistică din: Tranca-/leanca („clăn-: 

țăneala” cumetrelor ce tricotează), sau scriitura originală a canonului din ultima piesă — 

Grivei aleargă după coada lui =, printr-o imitație la octavă.. : aa 

Caietul 11:0p.:41,:compus în. 1959, 'este subintitulat . Scene domestice pentru pian. 

De ce „domestice”, cine sunt personajele? Să le:-facem o scurtă prezentare : cățeluşul 

Mutzachi și pisicuţa ;Mitz-Mitz, răsfăţaţi şi dorlotaţi, adorabili și obraznici, sărbătoriţi în. 

familie, dar şi-puşi la colț când trebuie. Iată şi titlurile celor 7 piese : Mutzachi fudulw, 

Mita-Mitz, Mulzachi trage pe Mitz- Milz de coadă, La colț . . -, La onomastica lui Mitz-Alitz, 

Pelrecere în familie, Asca-să |. se. ae a | 

-: Portretizate pregnant şi amuzant, cele două personaje sar parcă din portativele par- 

titurii şi învie pentru o clipă în fața ochilor noştri: Un Matzachi fudul (în tempo de marş); 

6 pisicuţă alihtată dar şi perlidă, arătându-și ghearele într-un Sugestiv „miau. . ” (ultimele 

patru.măsuri. din piesa Aifz-Alitz ), o-zbenguială caracterizată printr-un iz de muzică -de 

flaşnetă (Mulzachi trage pe Mitz- Mite de coadă ), un Mulţi ani trăiască! intonat. într-un 

clar, Do major şi în ritm de'marş, la sărbătorirea lui Mitz-Mitz (La onomastica lui Milz- 

Ailz ), din nou un vals uitat”, într-un ambiguu Fa diez, şi un ferm „a-ca-să? (penultima, 

măsură a: piesei ultime), după mai multe: remarci dojenitoare,. plastic realizate când la 

mâna dreaptă, când la cea stângă. - .. - DIC IE DN A a E 

„ Caietul IIIop. 48 este scris în 1963 şi tipărit pentru prima dată (ca de altfel şi Caietul 

11) în 1964, la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Bucureşti, în superba și atât 

de plastica versiune graiică a lui; George Voinescu 1%. Purtând subtitlul Scene de școală 

pentru pian, suita include 7. miniaturi :: Repede la şcoală, Atenţie în bancă, Î 1 7ecreaţie, În 

barcă, Problemă grea, Adio valse, Val-vâriej. Nu cred că, de astă dată, titlurile sunt foarte 

adecvate. Limbajul sonor este mult mai complicat, complex, atonal de multe ori, spărgând 

oarecum ramele muzicii programatice. De aceea „poate dându-și seama de acest lucru, muzi- 

cianul nu mai realizează portrete, ci mai degrabă. schiţe.ale unor stări de spirit. Este, bine- 

inţeles, o treaptă supericară, infinit mai subtilă. ct i i 

Rămâne însă de văzut ce legătură: este între acest al treilea ciclu, realizat astiel, 

şi celelalte două anterioare. Ce fel de poze şi ce fel de pozne apar-aici? ! Şi-totuşi, la o mai 

atentă cercetare, găsim- pozele şi poznele adolescenţei, poate mat puţin hazlii decât cele ale 

copilăriei, dar deloc lipsite de farmec. i Sa 

Repede la şcoală — un Vivo. motoric — e o piesă dificilă din-punct de vedere tehnic, e 

un stiidiu ; peste cea de a doua piesă —, Atenție în bancă — pluteşte un duh atonal de şcoală 

vieneză ; În .recreațic — giocoso şi cu: măsuri alternative — e un scherzo; În barcă dă sen- 

zaţia de alunecare şi se aseamănă la limbaj muzical cu Sonatina op. 44 ; Adio valse — ca de 

a 

102 Cu o amuzantă copertă de E. Zuherman („oastea lui Papuc”, cu coifuri de hârtie și cai 

de lemn, ieşind dintr-un pian deschis, cu 0 „partitură pusă pe pupitru). Ediţia a II-a a apărut 

în 1963, la Editura Muzicală a U.C., Bucureşti (coperta Melanie Schmidt). Aa 

119 Gcorge Voinescu — grafician, scenograf, stabilit la Paris. : ' 
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obicei în acest ciclu;.un vals. demodat, o reminiscență, în timp ce Val-vârtej, ultima. piesă, 
este din nou un studiu, un;,,tourbillon” în Presto (la fel de greu de realizat tehnic). E 

SR 

iu ia i. Casinterpret, am reintrat de curând în lumea acestor Poze şi pozne, cu ocazia 
recițalului din 10 aprilie 1991 :de la Sala de concerte a Radioteleyviziunii Române. (Decenii 
contemporane — program X)11. Mi s-a spus că ar fi pentru prima, oară când sunt interpretate 
integral pe.o,scenă., Tot. ce se poate .... Pentru „mine,insă, aceste, mici. bijuterii. trezesc 
înfiorate amintiri, fiindcă primii mei pași în dezvoltarea pianistică şi muzicală au fost legaţi 
şi de personalitatea Maestrului Jora. şi; implicit, şi de aceste. trei cicluri de Poze și poze. . .. 

*,.. Permite-mi, dragă cititorule, să întrerup pentru -un moment fluxul analizelor 
de.până acum și nu.te mira sâu supăra că devin deodată, în cadrul acestui studiu (în fond 
riguros, ştiinţific), plină de subiectivitate și năpădită. de nostalgice amintiri... Așa a fost 
istoria, și voi încerca să ţi-o înfăţișez în câteva secvenţe, poate disparate, dar legate oricum: 
de puterea magică a memoriei lucrurilor petrecute în copilărie... - ...:. î....: ai . 

N ue Într-o-bună zi, MaestruliJora :a venit: la:noi acasă, într-una din obișnuitele și 
desele-sale vizite, și i-a adus mamei în dar proaspătitipăritul Caiet I din Poze şi pozne.: Cu 
scrisul:său franc; vehement și colțuros'a 'așternut: o dedicație : „Pentru Mariana când era 
mică, şi-pentru Ilinca; când va fi mare — M. Jora — 25 V 1956". Peste puţin timp aveam 
să încep studiul pianului ; printre primele piese pe care le-am învăţat au fost şi miniaturile 

acestea. Le iubeam mult şi le interpretam cu plăcere în faţa oricui voia:să mă asculte (poate 
şi: de aici pasiunea ulterioară: pentru muzica; contemporană !). Le-am cântat şi la debutul 

meu la televiziune, într-o emisiune muzicală pentru copii (pe viu.!),a proaspăt înființatei 

Televiziuni Române. În faţa Maestrului Jora aveam întotdeăuna o sfială când trebuia să-i 

cânt; semnifica pentru'mine autoritatea supremă muzicală: Nu era de glumit cu Maestrul 

Jora ri a a an 

-"* Drept recompensă, aim "primit în dar'un adorabil căţeluş din lână-albă şi pufoasă, 
cu ochii negri și rotunzi (două mărgele) și cu o fundă roşie la gât: Căţeluşul se numea Mu- 

tzachi,așa:l-a botezat Maestrul: Jora: A stat cuminte pe pianină ani de zile și mi-a purtat 

noroc (a călătorit cu mine şi în lumea plină de emoţii a primelor concerte)... - “i: 

Între timp, Maestrul Jora'a 'ticluit: un nou personaj muzical : pisicuţa. Mitz-Mitz, 
prietena de năzdrăvănii a lui Mutzachi. În 26 noiembrie 1959 (aşa cum stă: scris pe manu- 
scrisul pe care îl deţin) pune punct unei alte suite de miniaturi, pe care mi-o dedică şi o inti- 

tulează. Scene domestice pentru pian. În această primă versiune, suita are 6 piese. În 29 
august 1960: însă, primesc un alt dar : o amuzantă piesă de două pagini, intitulată Miiz- 

Milz felicită pe Ilinca. Ce bucurie ! Repede, am şi introdus-o în repertoriu”. (Peste câțiva 
ani;:în. 1964, când s-a tipărit pentru prima oară Caietul 1], Maestrul Jora a. inclus-o" în 

această suită sub numele La onomastica lui Mitz- Miiz, devenind astfel cea de a şaptea piesă): 

Caielul 1] l-am cântat în primă audiție. Îmi aduc aminte de un recital colectiv pe 

scena Ateneului” (una din primele mele apariţii pe acest podium), organizat 'de şcoala 

noastră (fosta Școală de' Muzică nr. 1 din Str. Principatele Unite, actualul Liceu de Muzică 

Dinu Lipatti:) : am cântat suita împreună cu alte două piese în primă audiție” şi scrise 

pentru mine de Tudor Ciortea. . | SE Ş De 

+ în:1961, vărul meu Ștefăniță (viitorul violonist Ștefan Rodescu) și cu mine am pri- 

mit un alt dar muzical de la Maestrul nostru : un AMenuet mic pentru violină şi pian (,,Măr- 

ţişor 1961 pentru Ilinca-și'Şteiăniță””). L-am cântat bineînţeles imediat, într-o audiție ce a 

avut loc la Uniunea Compozitorilor, în Aulă, în splendidul palat de pe Calea Victoriei nr. 141. 

Mi-a rămas şi acurmn în minte, proaspătă, imaginea Maestrului Jora în sală : sever, cu bas- 

  

RE am, Programul, comentat. de muzicologul dr. Grigore Constantinescu, a mai cuprins .lucrări 

de F. Poulenc, L. Vlădescu, .V. Dinescu, M.. Ciobanu, A. Casella. Ciclul Poze şi pozuz a fost 

retransmis integral de Televiziunea Română în 2 -mai 1991, . Ia NR ua 
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tonul proptit'alături,. atent, pregătindu-şi - parcă :. ob 

făcut. 1? 
e Ceea 

În 1963, Maestrul compune şi cel de al treilea caiet. L-am primit de Paşti, cu urmă- 

toarea dedicație : „Ilincăi, pentru a le cântă. - după ce-vaîmplini 12 ani —. Paşti 1963 — 

—-M.- Jora”. Ca'şi în cazul Caietului IL, acest -ultim ciclu din: Poze și-pozne conţinea. în 

versiunea iniţială doar 6 piese: A fenţie în bancă, Îs-recreație, De-a săniuşul, Problemă grea, 

Adio-Valse, Val-văârtej. gt
a ma az a ai aaa pm : 

În 1964, Maestrul Jora compune din nou pentru m 

servaţiile; ce.'le avea de 
fa eee 

.. 

: 3 . îi... 
. - 

aa? 
Dă i ? 

ine o piesă — Studiu pentru-inâna 

dreaptă:—. Şi mi-o trimite.în-dar drept.„Mărțişor. pentr
u- Pichişor”..Știa cât: de mult agreanm ” 

pe atunci piesele repezi ... LA vrut să-mi dea o lecţie compunând acest studiu, dificil de 

cântat într-un tempo rapid chiar şi de către un pianisi matur. A inclus Studiul mai apoi în 

Caietul 11.1, cu titlul Repede la şcoală (nr. ID POE E 
ca 

În anii aceia Maestrul .Jora, care era. pentru, mine și vărul meu ca.;0 rudă foarte 

apropiată, ca iin bunic; retrăia odătă cu noi aventurile și vraja copilăriei şi adolescenţei. 

Gândindu-mă acum, îmi,dau seama că îl amuza probabil teribil acest lucru, se simțea, 

tânăr” (el, care toată viaţa a fost plin de o-energie debordantă,. de o tinereţe spirituală 

ieșită din comun). Cuzietul ] II Teflectă şi undle din preocupările și ' problemele” noastre de 

atunci: (şcoala, dar şi momentele de ;respirb”). Piesa -De:a săiriuşuil (din prima versiune) 

devine În barcă, fiindcă Măestrul-cunoştea,; datorită jindiscrețiilor”” bunicii noastre, plim- 

Dările secrete, împreună cu'alţi colegi de clasă, în parcul învecinat cu şcoala noastră ; plim- 

bările pe lac, în barcă, erau subiecte zilnice de discuţie, de controverse în familie! Iar 

ultima. piesă a caietului poartă. numele unui personaj celebru din emisiunile pentru copii 

ale televiziunii : căpitanul Val-Vârtej ! i a
 | . 

Caietul IL] (ca şi Caietul 11 ) l-am cântat în primă audiție. oa 

În 1964, aşa cum am mai amintit, Editura: Muzicală tipăreşte toate. cele trei. cicluri, 

intr-o ediţie de lux, ce rămâne până, astăzi un exemplu de. măiestrie tipografică. “Sigur 

că fără desenele atât de sugestive şi linie de'har ale ui George, Voinescu, acest lucru nt 
: . 

s-ar fi putut înfăptui. Caieţele le-am primit de la Maestrul Jora, cu următoarele rânduri : 

„Ilincăi Dumitrescu, cu afecțiurie caldă, “Sântiu a-și reaminti de poznele ce le făcea când 

cânta caietul întâi, şi de seriozitatea. și liga de poze, Când executa caietul al treilea — 16 II 

1965: —: Mihail” Jora”... .,. aaa E E ADR 

„Tot în 1964, poate stiimulață şi de, vervă, Și tălentul desenelor lui George Voinescu, 

mama a „ticluit” un sceriariu cui marionete,.9 poveste intitulată, Poze și fozie în Ograda 

Muzicii, destinată, unei emisiunii de televiziune pentru copii. lată ceri scrie lui G. Voinescu : 

| „Făcui aci o mică fantaxie: O fetiţă. pianistă şi fratele ci care cântă la vioară — 

ajung, călătorind în căutare de îrumos și repertoriu, la C asa Muzici i Româneşti. _ Ş 

În mijlocul unei ogrăzi, insorită şi plină de flori, se găseşte o casă înaltă şi bine aşe- 

zată pe brâul ci de piatră, cu icderă și trandafiri agățători, E un fel de culă, cu lori multe în 

față şi ferestre în formă de liră. Poarta e scrijelită în lemn, ograda spațioasă. . > 

îi În fața porții se joacă € oi copii : Sălcioara şi Alunel, simbolurile a două dansuri 

populare (copii îmbrăcaţi, cum le arată și numele, în costume româneşti, bineînţeles foarte 

stilizate). 
Ie 

ăi „Cei doi din poartă vor coriduce' oaspeţii muzicali prin ograda fâmiliară, printre per- 

sonaje belfericeşti (profesorii Ri/milă şi Modilă, bătrâni dascăli simandiCoşi, unul slab,altul 

gras, cu haihe demodate, lavaliere şi tute de păr ciufulite) său personaje simpatice, direct 

simpatice, ca fusa Catinca (în fond; o bătrână profesoară de pian), nepoții cl (în fond, elevi 

  

"12 Peste ani (în 18 mai 1980), am interpretat (pe lângă Sonarina op. „Il ) împreună cu Ştefan 

Rodescu Suira mică pcutru vioară şi pian op. 3, în recitalul organizat de, Filarmonica din Bucureşti 

la Sala mică a Palatului, cu ocazia deschiderii ciclului Amologie de cânce și poezie "omâncască. Recita- 

lul, inchinat lui Mihail Jora (AM. Jora şi poezia lui Eminescu,-Goga, Bacotia, A rghezi, Blaga, A. Ma- 

niu, 41. 0.. Teodoreanu, AM. Dumitrescu), -a fost prefaţat de cuvântul compozitorului Theodor Grigo- 

riu şi s-a bucurat. de concursul unor artiști ca Emilia Petrescu, Martha. Ixessler, Lisette (Gcorgescu, 

Valentin Teodorian, Nicolae Florei, Dan Grigore, loana Bentoiu, actriţa Irina Răchiţeanu-Şirianu. 

187



* 

preşcolari, costumați şi în : oastea Lui Papuc ) şi „domnii”” Multzachi şi Mita Mila, „vechi 

cunoștințe, cățelul şi pisica mătuşii Catinca, . 
Îmi trebuie: zi Ta 

1. plantaţia rapidă a decorului Ograda A uzicii.: Prima plasă: — portalul sculptat țărănește 
„1! casă largă, cu scară, verandă, ferestre in formă de liră, iederă, trandafiri. În fața scării, 

„ „câtevă 'dalii şi nalbe. În ogradă, simetric semănate pe covorul de iarbă, câteva bănci: 
Plopi, în fundal silueta u unor sălcii, a unor trestii şi albastrul scurt şi difuz al unui iaz, 

“sau lac; : î. 35 au 

? 

e N . ! 

2. domnişbara. Sălcioăra : fetiţă veltă, brunetă,  codană, de vreo 8 ani. Cu băsmăluță,i ie 
- stilizată, brâu lat: e j iu 

 Alunel : puşti 'Strengar, de: acecaşi vârstă, îmbrăcăt. tot rbihâneşte, cu o tichiuță cu 
boruri întoarse, împinsă spre ceafă, cu pantaloni, strâmțţi, cu un şerpar lat la brâu. 

4. profesorii M odilă și Ritmilă : dascăli bătrâni de muzică. „Uşor. aer de provinciali pletoși, 

" duhnind a paciuli, : p 

a
 'tuşa Catinca : în fotoliu, c cum o ştii cu ilbumul i în , braţe, având la picioare pe  Auitzachi i 

Ș Mitz-Mitz, Și adresându-se. câtorva. puşti smeriţi, care stau turcește-pe covor.” ;, 
ii Din, păcate, proiectul lor. nu a fost:realizat: niciodată, George. Voinescu, plecând din 
tară, iar mamă părăsind definitiv cele pământești, după o lungă şi gravă maladie. Scena- 
riul şi desenele a au rămas până astăzi într-o p mapă, i în arhiva familiei noastre. 

î. 

] 

? 
ai Pi Dat 

În incheiere, să mai trecem i in revistă câteva aspecte documentare, pe. care le avem a la 

îndemână. 
: Printr-o hârtie. datată 17i ianuarie 1949, Ministerul Artelor şi Informaţiilor — Direc- 

ţiunea Muzicii, prin directorul său Zeno V anceă, îl anunță pe Mihail Jora : „Avem onoarea 
a vă aduce la cunoştinţă că lucrarea Dvs. Poze şi pozne a tost admisă de comisia de triere şi 
selecţionare a materialului de muzică simfonică.” 1% În 5. mai '1950, “Comisia, de muzică 
simfonică a Uniunii Compozitorilor concluzionează : »» Poze şi Bozne — Comisia găseşte că 
sunt contribuții valoroase pentru tineretul avansat. Se acceptă şi se recomandă a fi difu- 
zate.” '+ (În aceeași hârtie insă; Burlesca sa pentru orchestră şi ciclul de Cântece pe versuri 
de Zaharia Stancu nu sunt aprobate; Burlesca pentru „caracterul prea intelectualist, în 
momentul de față inaccesibil acelor mase pe care compozitorii din R.P.R. au datoria. să le 
formeze. ..”, iar Cântecele pentru „textul lor necorespunzător : decadent, demobilizator, 

depresiv”). Poate şi din cauză acestor acuze repetate (grave, în acele: timpuri, „pentru un 

artist), :Mihail Jora hotărăşte să conipună, în anul 1948, o suită pentru copii. Să ne amin- 
tim că din 1944, când scrisese:cele 3 Gântece op. 23 pe versuri de Vasile Voiculescu, Mihail 

Jora nu mai.dăduse la iveală nimic. Baletul Curtea veche op. 24 (1948) produsese un scandal 
ȘI O reacţie vehementă a presei, şi autorităţilor vremii (din această cauză, baletul va fi 
montat în „premieră de-abia în 1986, la Opera. Română din Bucureşti !). Deci, probabil, 
artistul se gândise « că o suită pentru copii, ar avea mai puține, probleme de, înfruniat ŞI ar 
„avea mai mari şanse de reuşită. ! 

În.1956, într-un studiu dedicat lui Filip Lazăr, "5. muzicologul Vasile Toniescu face 

unele analogii intre cele două caiete op. 76 de. Piese minuscule pentru copii (1929). de: Filip 

Lazăr şi primul caiet de Poze şi pozue.. În' monografia Mihail Jora, — Viaţa;şi -opera de 

Vasile Cristian şi? Mariana Dumitrescu "!$ găsim o remarcă interesantă : piesa . Tranica -/lcanca 

— un osfinato pe un motiv înrudit cu tema obsedantă a cântecului Buna-Vestire op. 16 nr. 2, 

pe versuri de Tudor Arghezi. Tot în. 1959, compozitorul Theodor Grigoriu . conchide : 

  

313 Document in' Fondul M. Jora : — la U.C A, R. E Sa 

114 Document în arhiva lon şi Ilinca Dumitrescu. N mi 

15 Tomescu, Vasile — Filip Lazăr şi actualitatea anci sale — La amplinizea « a 20 de ani de la 

moartea muzicianului; în: Muzica, Bucureşti, 6 „ur. 12 „decembrie 1956, p. 12. SI | 

ua 116 Op, câ p. 93. | ERE pan 
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„+ : în caietul pentru copii” Poză şi. pozne, caracterul educativ este imbinat cu cel artistic, 

cu o mare măiestrie.” 1 | Sic 

: Într-o audiție cu lucrări inspirate din viaţa copiilor, organizată de Secţia de:muzică 

simfonică și de cameră a Uniunii Compozitorilor la:31 mai 1960.aflăm, pe lângă lucrări de 

Paul Constantinescu, Tudor.Ciortea, Ludovic Feldman, Hilda Jerea, Anatol Vieru, Alexan-, 

dru Hrisanide, şi Caietul 11 de Poze şi pozne (în prima versiune, cu 6 piese), în interpretarea 

pianistei Mariana. Kabdebo. '* Peste, câteva zile, la 2 iunie 1960, la Palatul Culturii din 

Cluj, cu ocazia. sărbătoririi. Zilei “internaţionale a copilului, Enea Borza. organizează. un 

concert-lecţie cu titlul Viaţa copilului în muzică și exemplifică, printre altele, și cu lucrări 

de Mihail Jora, Sabin Drăgoi, Tudor Ciortea, Paul Constantinescu, Liviu Comes, Carmen 

Petra, Liviu Dandara. Ia a i pu „a 

În 1961, compozitoarea Carmen Petra-Basacopol publică în revista Muzica niște 

Însemnări despre creaţia instrumentală a lui Mihail Jora , în care își pune câteva întrebări, 

legate de primele două caiete de Poze și pozne (apărute până în acel moment): ... „Ce 

putere misterioasă rezidă in notele, puţin numeroase, ale acestor pagini evocatoare ? Subiec- 

tele originale? ... adecvarea perfectă între tălmăcirea artistică și subiectul propus?. . . 

Plasticitatea exprimării sau emoția sinceră caracteristică copiilor și surprinsă cu atâta 

perspicacitate?.., i ii e i tai 

"Tată şi câteva mărturii epistolare. Didia Saint-Georges, în stilul său camaraderesc 

și non-conformist; scrie: compozitorului : ,,: „> Mă interesează enorm Suifa -pentru copii â 

ta, e un;lucru foarte greu de făcut,:și cele de'acuma nu-mi plac. Ferice că poţi scrie ce vrei. 

(15 ianuarie 1960)1% ... ;,.:.:-am ascultăt-caietul III de şcoală, cum zici — de haute €cole, 

cum zic eu. = care închipuie:ți că mi-a plăcut. Am găsit desenul lor foarte interesant şi de 

o mare măiestrie, așa, în joacă, și. mai ales m-a sedus o mică parodie de vals, sau un straniu 

valţișor ;. .” (Buzău, 1 aprilie '1967).12:: pie ” me Sa i, î | - ÎI 

“Tar bunii pristeni Monique Haas şi Marcel Mihalovici scriu 'din Paris, în 1965 : 

... „Monique, qui est en ce moment ici, inais pas ă la maison au moment oi je vous mets 

ceimot, vous &erira incessament pour vous dire le plaisir qu'elle a cu ă lire vos piăces pour 

les enfanis.”. (Paris, 6 mai 1965, M. Mihalovici)!3... „+... tous mes remerciements pour 

V'envoi de vos piăces de piano et curs dâdicaces si amicales. Elles me plaiscnt infiniment, 

vos piăces'! Elles sont si intelligement pensees, si musicalement, et constituent, â mon avis; 

un apport: remarquable. pour entre du jeune pianiste dâns l'univers “musical de notre 

temps. Brâvo; cher ami, et merci encore !” (Paris, 2 iunie. 1965, M., Haas). , AR 

"în 4 martie 1965 Tribuna din Cluj publică o notiţă (alcătuită de George. Sbârcea, 

pe'atunci cronicar al ziaruliii) cu ocazia apariției, la Editura Muzicală, a,celor trei caiete, 

„Pline de fantezie şi gingășie, micile piese depășesc repertoriul şcolăresc al piantilui, alcă- 

tuind un prim capitol la înzestrarea artiştilor de mâine ai instrumentului. Maestrul Jora 

a pictat delicat și scrupulos:momente diverse din broderia sonoră a celor trei caiete (...), 

realizând un verităbil voiaj muzical în jurul minusculei.planete a copilăriei. - ni: 

Ă La firma Electrecord, în 1979, “apare: discul Mihail Jora 3. Piese pentru pian 15, 

în'care aflăm, pe lângă prezentarea, ciclului.celor, 73 Preludii (Sotia Cosma), și interpreta- 
2 

: 

. 

n Urigoriu,' Theodor _ Njuzica de cameră și programalisiul, în: M usica, București, “nr. 20 

februarie :1956; idem în: 'rigoriu,: "Theodor — Muzica şi nimbul poeziei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1986, pe 82 iii ace 

- 2.7219 Maviana habdebo. (n. :1921) —. pianistă specializată în muzica de cameră, interpretă a 

multor lucrări românești. În fonoteca Radio-— Bucureşti se păstrează o versiune a sa a Caietului II., 

poa 

119 În: Muzica, Bucureşti, nr, 8, august 196], p. 10. _ | N 

PM ; 
123 EM]: 160.; . i Ă SI Ri , : i .. | di > , 

„122 Aloiique Haas (1909— 19871) — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul din 'aris. 

Soţia compozitoruiui Marcel. Mihalovici. î.. --: DEI Ie De a ” 

123 FM] 293, - o Pa A Ta Sai . i : NP | FU) 

124 FM] 294. e ' ' , a. . NE 

125 STMI-ECE 01543, prezentare de Radu Stan.: a 2 
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3 

tea dată celor trei caiete de- Poze şi. pozne de către pianista și protesoara:Y vonne Dumitrescu- 

Frankenfeld. 1% i RE ia 
La Leipzig, în 1976, prestigioasa editură Peters tipărește un volum de miniaturi pen- 

tru pian compuse de autori români;.pentru copii și.tineret ( Rumănische: Klavierminiaturen 

fir: Kinder-uind, Jugendliche!), în care apare și o piesă din Caietul I(nr. 7)... 

inu si Şi altele; şi altele.: De aproape 30 de-ani,.de când a apărut ciclul integral de 

Poze şi pozne,: cred că. nu 'există copil.care''a trecut: pragul clasei de -pian la o -şcoală: de 

muzică din :România'să nu fi cântat ceva din aceste:pagini. Câteva generaţii de copii deja 

  

și-au înflorit talentul și:datorită pieselor: Măestrului Jora. - i: e ni ie 

„2: Cele trei suite'rămân o:piatră de:temelie în pedagogia 'pianistică românească, și-o 

originală şi rafinată filă în creația românească pentru pian. IER aa 

ti ti tei ea ii : 

i, : e tă CN RE CR I  CR I II aa at i 

aa Pa a i a iti pi 

i aia de ti în e) 2 118- Preludii-0p.: 42, re. o ui r 
. . - 

Pi Pa 

pe pi ; ca „ Te . , PC o a LI - Da 

pat Pt DI ea Pat ee a ” 

: : . 
: 

Pa Do PI i Bi 
.. 

oi ta pa e De ' ) 
; 

“Ultimele lucrări pentru pian Mihail Jora le-a, scris inițial cu scop didactic (cele trei 

caiete de Poze şi pozne, Prediile, Sonatina). Fantezia, măiestria limbajului muzical, sub- 

pi 

tilitatea ideilor. și originalitatea maturițăţii creatoare nu l-au lăsat însă pe compozitor să se 
ingrădească în niște tipare. restrictive. Artistul înlătură, —, subconștient —;.barierele și 

rezultatul -apare altul, la un nivel neaşteptat — poațe chiar de compozitor. — pentru țelul 

propus, Preludiile s-au vrut o inițiere în lumea procedeelor tehnicii pianistice și a expresiei 

muzicale (totul pe fundalul limbajului. miizical contemporan) ;.au devenit.un ciclu unitar, 
cu o construcţie ieşită din comun, cu o logică desăvârșită în. varietatea şi - stranietatea 

(uneori) a rezolvărilor. Sonatina — la fel — îrebuia să fie o minusculă sonată, scrisă pentru 

a familiariza un tânăr învățăcel cu lumea, formelor muzicale ; 'a răsărit însă, drept 0 lucrare 

dificilă în limbajul său și complicâtă. din punct de vedere, strict pia- impunătoare, solidă, 

„+ Dacă ne gândim la accepțiunea noţiunii de preludiu, aşa cum.a fost privită-ea, înce- 

pând'cu secolul XIX (piese de sine stătătoare, scurte improvizații, libere ca formă și bogate 

Drin varietatea lor sub toate, aspectele), “voim încadra şi ciclul scris de Mihail Jora în linia 

marilor serii de preludii compuse de Chopin, Debussy, Skriabin, Rahmaninov. sau Șosta- 

kovici. Ciclurile acestea de preludii sunt construite în mod clar pe baza contrastelor, a opo- 

ziţiilor de tot felul, a insolitelui. Să nu uităm înclinația specială a lui Mihail Jora către tre- 

cerile bruște de la o stare de' spirit la altă (așa cum-am mai'spus; și analizat în paginile 

anterioare; procedeu romântic, dar şi influență 'şi experiență a muzicii de balet). . 

Compozitoarea Carmen: Petra-Basacopol remarcă : „Spre deosebire de concepția 

romantică a 'preludiului, în care expresia unei puternice pasiuni se dezlănțuie sub influența 

unei imaginaţii exalțate, în aceste preludii nu este nici o clipă neglijat: controlul riguros 

asupra emoţii, ideile fiind transpuse, după exigenţele unei arte obiective. 127 Aş adăuga 

insă + controlul riguros (nu atât al emoției, cât al mijloacelor de expresie, tipice! muzicii 

secolului XX), nu reușește să distrugă culorile vii, pătrunzătoare ; depinde, în ultimă 
instanță, de fantezia, interpretului; ce va anima sau nu focul mocnit din aceste pagini. (De 

fapt, generalizând, lucrul este valabil cam pentru întreaga muzică a secolului nostru : un 

interpret poate „ucide” carte simplu o lucrare, aplatizând sâmburii noi, originali; și adu- 

cându:i (reducândui) la maânicrele “obişnuite de: interpretare a repertoriului „clasic”, tra- 

dițional. Un interpret cu idei poate înălța 9 hicrare, o poate scoate din cenuşiul aparent, 

dându-i valenţe neaşteptate uneori chiar de către autor. Muzica repertoriului. tradiţional 

„ 

  

1260 Vooune Dumitrescu-Frantenfeld (n. 1946) — absolventă a Conservatorului din Bucureşti 

(clasa prof. Lidia Cristian și Corneliu Gheorghiu), profesoară la Liceul de Muzică nr.2 din : Bucureşti. 

Activitate concertistică. Din 1980 stabilită în Germania. : i 

„122 Petra-Basacopol, Carmen — Însemnări: în 0Be Citi Pele 
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se „salvează”, chiar dacă este prost cântată., prin melodie ; muzica secolului XX ăre alte 

reguli; care dacă nu prind viaţă prin talentul interpretului,: o reduc 'definitiv la tăcere și 

anonimat). ea e 

_: Compuse în 1960, cele 73: Preludii op..42 sunt construite pe tonurile clapelor albe 

(do — si), apoi.ale celor negre (re bemol — si bennol:) şi'cu un.postludiu în do. !* O. idee 

arhitectonică originală, pusă în practică remarcabil (aşa cum vom vedea), într-o logică 

„perfectă. Poate şi pentru a crea un sentiment de siguranță, de soliditate, de. revenire la 

centrul tonal.universal recunoscut! Do 7ajor,. compozitorul scrie primul și ultimul preludiu 

în această tonalitate. Dar ce diferență este între aceşti doi piloni. ai ciclului ! i 

"+ Primul preludiu in Do major. „se vrea „didactic”,ieste' „conceput în spiritul -unci 

imitații: glumeţe a. exerciţiilor pentru pian de Czerny, Clementi etc.” (așa cum remarcă și 

compozitorul'Diamandi Gheciu, în analiza sa-' dedicată Preludiilor): !% Poate în acest prim 

preludiu stă una din cheile înţelegerii ciclului : caracterul educativ privit cu o ușoară ironic, 

detaşare; o evadare deci din „muzica didactică” spre:cea „de concert”. Motivul iniţial, 

reluat în secvențe, mimează cu fină. ironie travaliul zilnic-al învățăcelului într-ale pianului : 

„game, şi iar game, plictisitoare game |; Secvenţele trec de la.un sunet la'altul (do-re-mi), 

apoi de la o tonalitate la alta, învăluind aproape toată claviatura. Drept urmare, din punct 

„de vedere interpretativ. aş recomanda câteva lucruri e a 

„_.. Indicaţia de.tempo Allegro va.deveni de fapt un Allegro moderalo,: ce :va imita 

oarecum truda elevului sârguincios.:Șaisprezecimile vor fi interpretate detașat, ca-un'exer- 

cițiu, „școlăreşte”. Caracterul preludiului însă trebuie să tie motoric, viguros, să capteze 

dintr-o dată atenția şi iritercsul asupra întregului ciclu, asupra a ceea ce va-urma! (în nici un 

căz să nu cadă în platitudine). Stridențele armonice vor fi scoase în relief (măsurile 23—24), 

ca şi revenirea la. Do major (din ultimele măsuri, o.scurtă coda), pe un fond de arpegii frânte, 

voit puerile, la mâna stângă... cc ED a Ioa aa 

în schimb, Preludiul nr..13:— ultim — reprezintă un cu totul alt Do major : sobru, 

solemn, ce încheie ciclul neaşteptat, aducând un caracter: de grandoare. Este poate o învă- 

țătură aici, pe care vrea să ne-o transmită compozitorul ?. . .:: muzica este un lucru grav, 

studiul pianului la fel, și prin oricâte tribulaţii tehnice sau de expresie am trece, tot la' între- 

bările profunde, esențiale, vom ajunge. i ei e 

Unele dintre preludii reprezintă clar: o înificre în procedeele tehnicii pianistice. Pe 

lângă deja amintitul Preludiu ur. 7, din această categorie mai fac parte şi manerele 4, 5, 7, 

De 
Preludiul nr.4 (în Fa major, Poco maestoso) este al octavelor (la ambele mâini), într-un 

ritm sincopat, inclus: într-o melodie cu parfum. folcloric, având un caracter;solemn, dar și 

plin de vigoare în acelaşi timp. Este un exerciţiu de interpretare a ocțavelor în mod expresiv, 

i 
î 

şi nu ciocănit. Melodia octavelor trebuie să sune continuu, unduind legate, cu toată dificul- 

“tatea tehnică rezultând din intervalele mari ce o'alcătuiesc (evinte, sexte,septime). . 

- Preludiul nr. 3 (Vivo, în Sol) este foarte greu, chiar „„periculos”” I: tehnică, rapidă 

de degete, pasaje frânte de șaisprezecimi intr-un wiison la octavă, explorând întreaga cla- 

viatură. La prima. vedere, ca pianist, eşti tentat să-ți reamintești partea.a IV-a (Finale: 

Presto) din Sonata nr. 2 0p. 35 în 'si bemol minor de Chopin (acel murmur al vânțului, răs- 

'colitor și dezolant), 'sau, mai degrabă, unisoriul pesaute din Preludiul op. 28 ur. 14 în mi 

bemol minor şi finalul Preludiului 0p.'28 ur. 16 ( Presto coii fiioco ) ale aceluiași compozitor, 

La Mihail Jora însă, dificultatea este sporită. de. linia extrem de fragmentată a desenului 

şi de indicaţia sempre forte. Poziţiile mâinilor devin de multe ori incomode aş recomanda 

"găsirea unei logici în aceste poziții — în conformitate cu aceca a motivelor — şi repetarea 

unor digitaţii pe desenul formulelor similare, chiar dacă la inceput. procedeul pare forțat 

(degetul 1 pe clape negre, spre exemplu). Tehnica aceasta specială şi dificilă, uşor neadec- 

———— 
. e e De 

N i | 

122 Vezi: Bentoiu Pascal — 65. îi, p. 12. A i . 

oi 12 emo, Aaseel Drtii selirui pian de Mihail i Jora, în: M uzica, * Bucureşti, nr. 

10, octombrie 1962, p. 11—13. N Ra a 
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Vată şi elaborată, specifică pentru câteva: pagini joriene (iucru ce poate părea curios Îa un 
atât .de bun cunoscător al instrumentului, sau poate tocmai de acâeai!); o mai întâlnim spre 
exemplu în partea a III-a a Sonatei sau în Poze și pozne (ur. 1 din Caietul 111 ).. Aparenta 
tonalitate. Sol. 7najor este părăsită :imediat, pentru'o foarte variată 'pâletă tonală: Unisonul 
dispare numai la. sfârșit (ultimele. cinci măsuri). Caracterul: acestui: preludiu este incisiv, 
Vehement, oţelit, energic, violent și reprezintă-o pată de culoare în arhitectura ciclului,  » 
„sir Preludiul ur. 7 (în si minor) este un studiu de acompanianient, de ştiinţă a - dozării 
planurilor. sonore (amintește, spre exemplu, :efectele coloristice din 'cadența Concertului de 
Grieg). Melodia expresivă și neliniștit: dramatică, în forte; a; doimilor și pătrimilor —-la 
mâna dreaptă —: ește acompaniată de /remolo-ul murmurat'âl șăisprezecimilor (ia ambele 
mâini). Indicaţia: A legro cantabile arată în mod clar'ceea ce'a: urmărit compozitorul: știința 
de a scoate în reliei și a Jega o melodie,. evidenţierea ei in.mod zăpresiv,; indiferent :de'coni- 
textul în care apare. Prin caracterul său, Prelidiul nr.7 face un contrast net între prelidiul 
„precedent (vesel) şi cel ce-i urmează: .- fiii i Di o i PAL ap Da Ci 

; înv: „i: Preludiul nr. 9 (Allegro 'scherzando,:Mi bemol) esteial:terjelor;: Un. aer 'de prospeţime 
pluteşte peste'această piesă, ce ne evocă, prin tehnica:pianistică, şi cunoscutul Sfudiu în 
terțe;0p: 8'ur:.10.în Re bemol major (Allegro ) de Skriabin: Originălitatea -preludiului este 
conferită atât de bitonalitate, cât și de metrica'de 5-(prezentă în :folclorul românesc) și 

„alternanța măiestrită a măsurilor, de 5/8,.6/8, 4/8, 3/8 (de aici spiritul alert și glume). Să 
„nu uităm că, Mihail Jora se afla după elaborarea baletului Întoarcerea din adâncuri (1959) 
şi să ne amintim acel:act II —: curcubeu de, ritmuri extravagante și mustoase. Experiența 
muzicii de. balet îşi pune pecetea, iată, şi asupra. creaţiei sale-pianistice,. aducând noi și 
revitalizante, efecte... ..: ta tai a ee 
în „ii Premdiul reprezintă, iarăși, un element.de contrast (între numerele 8 și 10, lirice, medi- 
tative). Din punct de vedere interpretativ aş recomanda, la începutul piesei, :o redare /eg- 
giero Şi piano, întreruptă din când încând de intonații bruște în forte (de exemplu măsura ?, 
măsurile 12— 13, măsurile 20—21 etc,).. Mergând. spre final, linia mare'va căpăta'amploare, 
ritmul de 5 se va oţeli, nuanța forte se, va generaliza și va deveni 7artellato, marcând foarte 
bine ritmurile. prin „accente. Preludiul se. termină strălucitor; printriuri iarpegiu virtuoz 
descendent și printr-un acord concluziv şi mordant ( Jortissimo ); .:. e ti 

ps i. 4 MR 

EN IE pa i 

“Şi fiindcă: am vorbit “aici din nou despre Skriabin, mi- 
menită a aduce unele clarificări şi a avansa unele noi idei, ipoteze. . Cu „Cercetând şi reimprospătând în memorie ciclurile celebre de. preludii: (Chopin, De- bussy, Skriabin,' Rahmaninov, Șostakovici), iese ncîndoios în evidență! lipsa unor referiri 
sau a unor legături — de orice natură — între lumea joriană şi cea'a lui Debussy', Rahma- ninov sau Șostakovici. Altfel se prezintă acest aspect în cazul lui Chopin (am analizat deja 
exemplul Preludiul ur. 5 de Mihail Jora, şi ne vom opri şi asupra Preludiuluii nr. 1 1). Refe- „ririle la lumea lui Chopin (ca și în cazul celei a lui Schumann) sunt făcute, așa cum am mai “relevat, cu o.înâltă știință, cu o profundă cunoaștere a întregii 
simț al esenţialului, cu un „simț al simbolului” aș zice. Nu sunt în nici un caz trimiteri 
subconștiente, influenţe sau epigonisme. Sunt rapeluri ce ne fac să medităm, în general, asuyra continuității întregii ideatici a muzicii (totul pornește de undeva și merge spre altun- deva) E N îî * Acest lucru — pe de o parte. Pe de altă parte, spiritul treaz, ironia, inteligenţa vie şi scăpărătoare fac din Mihail Jora (încă de la prima sa lucrare pentru pian cu numâr de opus — suita Joujoux pour Ma Dame ) şi un creator cu simţul Judiculaui. Dece oare n-am 
vedea în aceste jocuri subtile .cu ideile muzicale, cu procedeele tipice altor creatori,. Şi O 

aș permite o paranteză, 

gii lor opere pianistice, cuun 

i .. - 

plăcere estetică superioară ? ! Nişte „jocuri cu mărgele de sticlă”? .. | | 
“ Foarte interesante mi se par însă legăturile cu lumea lui Skriabin, ce vor “duce — 

așa cum vom demonstra în râr.durile următoare — pe căi nebănuite ( | Skriabin însuși având, 
fapt cunoscut, rădăcini adânci în universul chopinian...). --- ra 
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| La o analiză mai atentă, apare evident liantul subteran între Preludiile pr. 3, nr. 5, 

nr. 7, n. 9, realizat prin melodica asemănătoare, ce se transformă însă și se ascunde, în 
fiecare din aceste piese, sub o altă mască: Începutul de temă, simbolul — ce apare cu clari- 
tate în Preludiul nr. 9 al lui Mihail Jora (Vezi primele măsuri) — poate fi decriptat în Pre- 
ludiul op. 67 nr. 1 (1912— 1913) de;Șkriabin : melodia este aproape identică, și mai mult 
“chiar — măsura este tot de 5/8! L-a Skriabin însă, indicaţiile de tempo și expresie sunt 
Andante, vagute et înysterieux, în timp ce la. Jora totul devine Allegro scherzando (spiritul său 
ludic |). Să stea, oare aici adevărata cheie a întregului ciclu de preludii ?.., „vagul mis- 
ter” porneşte de aici? O aluzie, poate, la Misterul skriabinian — acea operă unică urmărită 
și visată de compozitor, care ar fi trebuit să fie rezultatul final și încoronarea. eforturilor 
și activităților umane... '% Și mergând mai departe: au oare aceste preludii un 
cod secret, disimulat'cu grijă ? Constituie ele o posibilă lucrare încifrată, „cu cheie” ? Poate 
până la urmă inițierea în universul muzical să aibă şi un caracter inițiatic ? Chiar construc- 
ţia ciudată a ciclului ne îndeamnă spre astfel de ipoteze (13 preludii = 12-+-1, importanţa 
„numerologică” a unor preludii — 3,5, 7etc.). o Aa 

Când îni le-a dăruit (în mai 1960), Macstrul Joră ă scris pe prima filă a noii partituri 

o dedicație în spirit simbolist, părafrazându-i pe Mallarme şi Debussy : „Preludii la amiaza 

unei pianiste în floare”. Știa, desigur, că numai anii maturității mă vor duce spre o înţe- 

legere reală, spre o ;„decriptare” a simbolurilor muzicale, ascunse în mod abil și cu ambi- 
pitate 

“Interesant ar fi'46 urmărit acest filon și în anumite cicluri de lieduri ale sale (din 

ultima perioadă), sau în baletul Înfodrcerza din adâncuri op. 39, lucrări prea puţin studiate 
până în prezent. Aceste 'opere reprezintă perioada de apogeu a gândirii compozitorului şi își 

așteaptă încă înţelegerea superioară a sensutilor lor adânci, stranii, filozofice. Îmi rezerv 

insă o cercetare ulterioară, subiectul fiind “pasionant, dar depăşind sfera lucrării de tață. 

"Revenind la Skriabin, aș mai consemna încă alte câteva legături vizibile intre lumea 

preludiilor celor doi compozitori: Preludiul op. 13 nr. 1 de Skriabin (în Do major, Maes- 

toso, pătrimea=66-— 63) este modelul voit al ultimului preludiu — ar. 73 —al lui Mihail Jora 

(tot în Do major, Giave, tot pătrimea=63; d se reiiiârca și repetarea cifrei 13 !) ; Preludiul 

op. 11 ur. 3 de Skriabin (Vivo ) este legat prin atmosferă, formule ternare, prin realizare 

a scriiturii pianistice,'-de :Preludiul ur. 2 al lui “Jora'; Preludiul op. 35 ur. 2 de Skriabin 

(Elevato ) este de asemenea invocat în intonaţiile calme, înalte, ale Preludiului nr. 10 de 

Mihail Jora, iar inflexiunile melodice din Preludiul op. 67 nr. 2 ( Presto, înguiel ) de Skria- 

bin au un econi'transfigurat în “linia expresivă și domoală mai degrabă a Preludiului nr. 3 de 

Jora. N aa a a i 

| Să reluăm însă analiza detaliătă a pieselor, oprindu-ne pentru început la ultima din 

seria celor ce reprezintă 6 îviițiere-în procedeele tehnicii Bianistice : Preludiul ur. 11 (Alle- 

greilo vivace, grazioso ), scris în formă de lied, având un caracter capric1os (prin ritmul 

punctat), .cu farmec. Ne rememorează (prin scriitura pianistică, nu prin limbaj muzical) 

pagini rornantice de Schumann (Coguelte din Carnâvalul op. 9), Chopin (Studii ), Grieg 

ȘI ne reamintește dificultatea interpretării lor, prin rubato-ul permanent și prin realizarea 

ucelui piano leggiero, clegant și plin de naturaleţe. Preludiul vizează tehnica de braţ şi 

de poignet, totala libertate a imișcării, din care reiese (bineînțeles) sonoritatea adecvată. 

Tonalitatea este de astă dată mai clară (La bemol major), spre deosebire de alte 

preludii, cu o ambiguitate tonală mai accentuată. Pascal Bentoiu observa faptul că „parti- 

cularitatea acestor preludii este o aprofundată investigaţie bi- şi politonală, fapt care pune 

într-o postură deosebit de favorabilă lucrarea pentru scopurile didactice pe care și le pro- 

pune ; cu alte cuvinte, nedepășind modalităţile tehnice familiare studentului, îl introduce 

NI 

120 Vezi: Bernard, Robert — Histoire de la musique — vol. 3, Ed. Fernand Nathan, Paris, 
1963, p. 1181, 
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într-un univers armonic specific muzicii moderne, gradându-i astfel dificultățile aproprierii | 
acesteia” 131, a ii Mt 

O-ambiguitate a tonalităţii se întâlneşte și în Preludiul nr. 2 ( Allegro, Re), mobil și 
rapid, în ritm ternar. Ca în cazul întregului ciclu, și această piesă contrastează cu ceea cea 
fost și cu ceea ce va'veni. Întâlnim și o legătură „imediată” între Preludiile nr. :2 Și pr. 3: 
ultimul acord al Preludiului nr. 2 (re-la-re la stânga şi ini-la-mi la dreapta, ultimele patru 
măsuri) apare în prima măsură a Preludiului nr. 3 (mi-re-mi-la ). O legătură. bitonală ce 
"face naturală trecerea dela Re-ul Preludiului nr. 2 la mi-ul celui de altreilea.  --- 

„__ Scriind despre Preludiul ur. 3 (Allegrelto vivace, în mi), compozitorul Diamandi 
Gheciu mai remarcă : „Începând cu un nucleu tematic în modul eolic, cu-o anacruză de si 
bemol — cvinta alterată coborâtor — preludiul se dezvoltă cu vioiciune. Este remarcabilă 
unitatea tematică menținută printr-o extrem de variată desfășurare armonică, în perma- 
“nentă mișcare şi transformare modulatorică"1%2, Acest preludiu (ca şi altele din ciclu) are 
“un parfum românesc, ne aduce în auz distilate intonații folclorice. Mă mai gândesc și la 
Preludiile nr. 4, nr. 6, nr. 8, nr. 9, ur. 12, care „alchimizează” în mod ingenios conţinutul 
românesc. Compozitorul Zeno Vancea observa accentuarea, în ultimele lucrări instrumentale 
ale lui Mihail Jora; a „caracterului constructivist al melodiei, prefigurat în unele din 'com- 
„poziţiile anterioare, mai ales în Burlesca. Structura melodică fiind influenţată și nai mult 
de armonie, adeseori bi — și politonală, are la bază acum o succesiune de intervale imari — 
alternând cu semitonuri — fiind astfel esenţial deosebită de cele care odinioară se apropiau de structura cântecului popular (de exemplu Cvartetul nr. 1, primele cicluri de lieduri 
„etc.).... Includerea treptată a unor intervale mari şi a diverselor posibilități de combinare 
a acestora în melodie, care în muzica universală a timpului nostru au apărut ca. '0 urmare firească a procesului de permanentă diferenţiere armonică, și prin lărgirea cadrelor tonale- aspecte caracteristice atât ultimelor lucrări ale lui Enescu, cât şi altor lucrări românești mai recente — avea drept rezultat inevitabil o distanțare de tiparele. melodice populare. Transformările intervenite în stilul lui Jora nu se datorese însă unor influenţe străine, ci 
an consecința firească a unor schimbări intervenite în gândirea muzicală a compozi- torului”! 133, -: - i Da ua 

+ . 

- . + : : : LR . - Cu toate acestea însă, aburul fin al intonaţiei românești plutește peste aceste piese. Mai pregnant poate, în Preludiile nr. 6, nr. Sşinr. 12, AR 
"Preludiul nr. 6 (Moderato assai, într-un La major mai clar, mai puţin echivoc), vesel, Șugubăț, face un bun contrast cu intonaţiile vehemente și dure ale piesei precedente, și de aserhenea cu neliniştea fremătătoare a preludiului ce-i urmează. Cvintele paralele și unele acorduri (la mâna stângă) constituie un fundal narcato pentru o melodică nu lipsită de - 

farmec, cu un caracter ușor capricios. „În această piesă, totul respiră atmosfera câmpenească de voie bună, de intensă satisfacţie, de luminozitate” — spune Diamandi Gheciu. „Tema generatoare este dezvoltată cu o inventivitate inepuizabilă și un remarcabil simț coloristic. 
Fantezia compozitorului se desfăşoară generos pe tot parcursul preludiului, cu o mare plas- 
ticitate şi putere de expresie”. . . iar dezvoltarea tematică devine un „;exemplu' de fantezie creatoare şi simplitate expresivă a tratării contrapunctice 134, a 

_ « Preludiul nr. 8 (Comodo, Re bemol) este foarte bine realizat Și interesant din toate 
punctele de vedere. Aparent simplu și monoton (în balansul ritmului rar, insinuant, 
adormitor — basul repetă aceeași formulă, cu câteva schimbări de tonalitate—), este 
rafinat prin bitonalitate și iz folcloric. Relevăm aici din nou o legătură ingenioasă între 
piesele ciclului (între Re bemol-ul Preludiului ur. 8 şi Mi bemol-ul Preludiului ur. 9) :terţa 
sol becar — si bemol (la stânga), ce revine obsesiv pe tot parcursul piesei — şi reprezintă 
şi ultimele ei patru măsuri — apare chiar la începutul Preludiului ur. 9 (la mâna dreaptă). 

331 Bentoiu, P. — of. cit., p. 124. 
332 Gheciu, D. — op. cit., p. 12. 
353 Vancea, Z. — op. cit., p. 356—357, 
134 Gheciu, D. —o0p. cit., p. 12—13, 
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Aș recomanda, din punct de vedere interpretativ, o legătură între aceste piese, ce va 

produce un efect coloristic neaşteptat. 
Preludiul nr. 12- (Aulegro, Si bemol), spiritual și vesel, este mai degrabă un Alle- 

grelto scherzando. Pecetea inconfundabilă a melodicii populare românești răzbeşte din into- 

naţii, cu toată fragmentarea intensă și voit realizată a liniei. Compozitorul reușește aici — 

ca şi în alte preludii din acest ciclu, sau în alte opusuri de maturitate — să extragă esențe, 

să transfigureze o bogăţie a unui folclor inepuizabil. Îndrăzneala şi modernitatea limbajului 

muzical din această ultimă perioadă de creaţie nu impietează asupra credinţei compozi- 

torului în forța suverană a sevei cântecului popular. | 

În fine, Preludiul ur. 10 (ultimul care ne-a mai rămas de analizat) reprezintă un 

moment de liniște, o oază calmă și echilibrată, un element de contrast. Scris într-un 

tempo rar mai Gegrabă (decât poco sostenuto ), într-un Fa diez major plin de expresivitate 

și căldură reținută, atrage atenţia prin noblețea intonaţiei, prin caracterul elevant al con- 

ținutului. e 
. * 

După câte știu, ciclul celor 73 Preludii nu s-a bucurat de la început de o audiție 

integrală pe o scenă de concert. În schimb, fragmentar, a intrat imediat în repertoriul mai 

multor pianiști. Muziciana Didia. Saint-Georges, conștiincioasa „corespondentă din Buzău” 

a-Maestrului Jora, scrie compozitorului în 16 martie 1962: .. . „Ştii că ţi-am auzit prelu- 

diile cântate de Dan Grigore. M-au epatat. I-am scris Lisettei | Georgescu] în această pri- 

vință”” 135, Pianistul Dan Grigore a interpretat, de-a lungul anilor, de mai multe ori selecții 

din ciclul Preludiilor. Mărturie în acest sens ne stă și cronica elogioasă scrisă de însuşi 

Mihail Jora, după recitalul susținut la Sala mică a Palatului din București (Recital Dan 

Grigore, în :. Contempyranul, 20 noiembrie 1964) : ... ,, Preludiile subsemnatului au fost, 

cu simţire, așezate, fiecare, în cadrul croit de autor.” a 

- Pianistul Alexandru Demetriad 1% interpreta de asemenea, in acei ani, un număr de 

preludii, înregistrarea lor aflân du-se şi astăzi în fonoteca Radio București. | 

Un amănunt interesant îl constituie prezența masivă a unor lucrări pentru pian de 

Mihail Jora în repertoriul concurenţilor la cea de a treia ediţie a Concursului internațional 

George Enescu — Bucureşti — septembrie 1964. Tipărite integral în anul 1963 de către 

Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor și retipărite (o selecție) tot în 1963 de aceeași 

editură, piesele au fost incluse în repertoriul românesc trimis sprealegere tinerilor muzicieni 

din toată lumea. Concurenţi ca Michell Brian (Australia), Maria Luisa de Cantos (Spania), 

Sylvie Carbonel (Franţa), Christine Coudert (Franţa), Lyliane Puechmary (Franța) „ Maria 

Cristian și Octavian Rădoi (România) și-au ales un mănunchi de 6 Preludii (în timp ce 

alții şi-au îndreptat atenţia spre Sonatina op. 44 ). | 5 

În 1966, Editura Muzicală tipăreşte din nou un eșantion reprezentativ de muzică 

românească, în vederea pregătirii celui de al IV-lea Concurs internaţional G. Enescu (în 

noua selecție sunt reeditate Preludiile nr. 1, nr. 5, nr. 9şi nr. 11). La această ediție, ce a avut 

loc în septembrie 1967 la București, pianiștii Joseph Alfidi (S.U.A.) şi Franşoise Redon 

(Franţa) au optat pentru preludii. de Mihail Jora. De altfel, compozitorul belgian Jean 

Absil *7 scrie din Bruxelles, la 1 septembrie 1967, prietenului său Mihail Jora : 

” „Mon bien cher ami, | , 
Un de mes jeunes âlăves (pour la fugue) se rendra dans quelques jours ă Bucarest 

pour participer au concours Enesco — section piano. Îl compte exccuter 142 de vos prehudes, 

ocuvre qu'il scrait fort dâsireux de pouvoir vous jouer afin de mieux l'executer, sil a la 

chance et Vhonneur de bânâficier de vos conseils. Quoique trâs jeune encore, il est plein 

de talents, cet je crois poutoir fonder sur lui de sâricuses esperances. Si vous voulez bien 

consentir ă Ecouter, je vous en serais fort reconnaissant”! (. „) Este vorba de americanul 

m 

135 FM 126 

136 Alexandru Demetriad (1903— 1983) — pianist concertist. , 

1: Jean Absil (1593— 1974) — compozitor belgian, profesor la Conservatorul din Bruxelles. 
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Joseph Alfidi, '% care a şi dobândit de altfel laurii Concursului G. Enescu (premiul IV), 
ulterior desfășurând o frumoasă carieră. 

n 1979, casa de discuri Electrecord realizează, aşa cum am mai amintit, discul 
Mihail Jora — Piese pentru pian. Alături de cele trei caiete Poze şi pozne (la :pian — 
Yvonne Dumitrescu-Frankenfeld), Sofia Cosma '” înregistrează integral (pentru prima 
oară) cele 73 Preludii. pu E | 

În anul centenarului naşterii lui Mihail Jora am interpretat, în Studioul de con- 
certe al Radioteleviziunii Române, într-un cadru festiv (Coszcert dedicat Zilei Radioului, 31 
octombrie 1991 19), intreg ciclul de Preludii (poate pentru prima oară în concert, nu știu 
dacă pianista Sofia Cosma a realizat mai demult acest lucru). Concertul, ce omagia perso- 
nalitatea multilaterală şi iradiantă: a primului director al programelor muzicale Radio 
(1928 — 1933), a fost transmis în direct de posturile de radio și televiziune. Muzicologul Ada 
Brumaru remarca într-o cronică a acestei manifestări ,,... tensiunea expresiilor ce rezidă 
în fiecare preludiu, efectul strălucit şi cumva soleran al totalităţii, explorarea complexității 
armoniei, ca și rezultatul plenar al relațiilor pur muzicale. . ."11. -Mi-am amintit, într-o 
străfulgerare, primii mei anide studiu la pian şi primele preludii învăţate atunci... Mi-am 
amintit de dragostea și respectul nutrite față de Maestrul Jora, de simţul acut al răspun- 
derii ce-mi împovăra tânăra făptură artistică (doar piesele mi-erau dedicate, trebuia 
să fiu la înălțime !). | 

. Ca şi în cazul altor lucrări ale Maestrului Jora (Variafizini pe o temă de Schumann, 
Sonata ), cred că destinul interpretativ al Preludiilor de-abia începe. Cu toate că au fost 
tipărite de câteva. ori (mai recent, în 1983, Preludiul ur. 12 a. apărut şi într-un volum cu 
miniaturi pentru pian compuse de clasici ai muzicii.secolului XX — Zvuki mira — vol. 10, 
Moscova, Editura Soviel/skii kompozilor ), cu toate că au mai fost cântate sporadic, ele 
merită o atenţie susținută din partea interpreților. Pledez pentru o redare integrală a lor, 
deoarece numai astfel poate ieşi în evidență gândirea de ansamblu a compozitorului, arhi- 
tectonica neobișnuită, originalitatea rezolvărilor surprinzătoare. | & 

“Sunt convinsă că şi în cazul acestei lucrări joriene, generațiile ce ne vor urma îi.vor 
desciira „tainele” şi o vor cânta cu aceeași dragoste şi dăruire ca şi noi, primii săi inter- 
preți... | a a Si 

Sonatina op. 44. : 

În fine, ultima lucrare pe care o vom analiza în studiul de față — Sonatina op. 44 — 
este de fapt (aşa cum am mai amintit) penultima creaţie pentru pian a lui Mihail Jora, 
scrisă înaintea Casetului III op. 48 de Poze şi pozne. Compusă în 1961, în perioada de 
inceput a anilor şaizeci, timp în care muzicianul este preocupat, absorbit de problematica 

muzicii de cameră (cicluri de lieduri, Sonata pentru vioară și pian op. 46 ), Sonalina ne 
apare astăzi drept un reper solid, de sine stătător, ce dăltuiește cu meșteșug 
teria sonoră, etalând cu artă stilul de maturitate deplină al compozitorului. 

Şi aici, ca şi în cazul ciclurilor de Poze şi pozne sau al Preludiilor, scopul didactic 
iniţial este evident depăşit. Acele „sonate in miniatură”, de obicei alcătuite din trei părţi, 

forma şi ma- 

138 Joseph Alfidi (n. 1949) — pianist concertist american, studii la Academia Juslliard şi la 
Conservatorul Regal din Bruxelles. . _ Ri „i 

139 Sofia Cosma (n. 1917) — pianistă concertistă, profesoară. Stabilită în S.U.A. | 
110 Prima parte a concertului a cuprins lucrări camerale de Mihail Jora: 73 Preludii pentru 

pian op.:42, 5 Cântece op. 31 pe versuri de Mariana Dumitrescu (voce — Georgeta Stoleriu, piân — 

Ilinca Dumitrescu), Cuartetul de coarde ur. 2 op. 52 (Cvartetul Voccs). - 

331 Brumaru, Ada — ...De ziua Radioului, în: «Actualitatea muzicală, Bucureşti, nr. 41, noiem- 

brie 1991, p. 4. 
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cu o tehnică facilă şi deci la indemâna incepătorilor (vezi Clementi, Kuhlau etc., sau So- 

natele pentru. tineret ale lui Schumann), în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Şi în- 

ceputul secolului următor capătă prestanţă, devenind niște sonate concentrate, aduse la 

esență, pline de dificultăţi tehnice şi'interpretative.. Apariţii moderne, sonatinele câştigă 

teren, spre exemplu, în creaţia pentru pian a unor compozitori ca Ravel, Roussel, Bartok, 

Casella, Prokofiev, Kabalevski șa. o e: i. - ă 

În muzica: românească, în legătură cu problematica sonafinei, şi: referindu-mă nu 

numai: la .creația pentru pian; aş remarca unele lucruri : 1) s-au scris destul:de multe 

sonatine, dintre care unele reuşite ; 2) în general, compozitorii'au scris sonătine în tinereţe 

(Dinu Lipatti, Marcel Mihalovici, Mihail Andricu, Constantin Silvestri, -Paul Constanti- 

nescu, Marțian Negrea, lon Dumitrescu,. Mihai Brediceanu, Tiberiu Olah, Doru Popovici, 

Liviu. Glodeanu) ; 3) alții (mai puţini) au 'compus sohatine în anii deplinei maturităţi: 

Mihail Jora, Tudor Ciortea, Sigismund Toduţă, Mircea Chiriac ; 4) unele lucrări au intrat 

în repertoriul curent. și s-au menținut drept reprezentative pentru compozitorii respectivi. 

(Jora; Constantinescu, Silvestri, Lipatti, Golestan, Andricu, Negrea, Ciortea $.a.). - 

Sonatina lui Mihail Jora este vizibil scrisă cu avânt, „dintr-o suflare”. țImpresia 

aceasta mi-a fost reconfirmată și de rândurile aşternute de compozitor pe manuscrisul 

noii lucrări dedicate mie, manuscris dăruit cu ocazia Mărţişorului 1961 : „Pentru Ilinca 

Dumitrescu, ca să o cânte cu aceeași plăcere cu care autorul 'a scris-o — M. ]. — 1 martie 

191". i. L | . , a A 

_ Compozitorul Dumitru. Bughici remarcă de asemenea „paginile muzicale pline de 

frământare şi exuberanţă tinerească” ale Sonatinei, ca şi faptul că lucrarea (ca și Sonata 

pentru vioară şi pian op. 46, compusă în 1962) „continuă cu perseverenţă tradiţiile clasice 

şi romantice în ceea ce priveşte problemele de formă, ca şi concepţia de bază asupra ciclu- 

lui de sonată, îmbogăţindu-le cu noi valențe.melodice; armonico-modale şi ritmice''117. 

Partea I (Allegro moderato, în măsura 4/8), lapidară şi concentrată, dezvoltă: o te- 

matică şi o ritmică suav populare. Totul se „roteşte” în jurul unui-vag La major, tonalitate 

caldă și „prietenoasă” (ca și în partea'a Ill-a de altfel). Cadrul formei este. strict de 

sonatină,. în care un rol preponderent îl: deţine tema ]. Această temă, axată pe'cvartă 

(interval mult iubit de compozitor), intonată la mâna dreaptă, este secondată de linia 

dinamică:a mâinii stângi, ce contrapunctează voios şi susţine dinamic. Tema a I-a (piano, 

a sonoro, cu ale sale pătrimi marcato ) are un caracter oarecum nostalgic (ce va. trebui 

evidenţiat net, contrastant, în construcția părţii). Dezvoltarea, ce prelucrează tema I, 

aduce ritmuri sincopate și punctate, o linie frântă prin intervale mari şi disonante, sono- 

rități metalice, ca de fanfară (. fortissimo ). Din punct de vedere interpretativ, aici este 

importantă trepidaţia ritmului, susținerea fempo-ului; chiar o ușoară accelerare ce va face 

şi mai binevenită. reapariţia temei a Il-a din reexpoziţie (a tempo,: nezzoforte'). După 

reluarea primei teme, o scurtă coda (ce aduce la mâna stângă, concluziv, un crâmpei din 

această temă,. pe-un fundal de acorduri: placate în fortissimo, în registrul acut) incheie 

partea I printr-un acord larg desfășurat, în care reverberează insolit un re diez (la mâna 

stângă). şi un do. diez (laimâna dreaptă)... DI 3 

| Aceeaşi septimă, aici descendentă (do dicz — re diez ), deschide și partea a Il-a 

(Ă ndante es pressivo ), aducând, printr-o progresie ce coboară, un caracter tensionat, dra- 

matic. Scrisă într-o formă concisă de lied, cu inflexiuni modale și diverse cromatisme, această 

parte face :un contrast! binevenit cu voioşia de esenţă folclorică a părţilor I și JI. Va- 

riata desfăşurare metrico-ritmică. (7/8, 5/8, 3/8, GIS, 12/16) nu fragmentează nicidecum 

linia, ci din contra, îi sporeşte dramatismul. Aici, deoarece fiecare notă are sensul său 

expresiv, recomand o rostire declamatorie, o scoatere în relief — cu deosebită atenție — a: 

fiecărei întorsături de frază (Ben espressivo, aşa cum doreşte şi compozitorul). Revenirea 

temei A se realizează printr-o scriitură mai ornamentată (măs. 29, empo I, forte ), cu un 

caracter patetic, ce se va topi pentru scurt timp în sonorități dolce (măs. 34—35), pentru 
2. 

142 Bughici, D. — Suita şi Sonata, p. 291—292. 
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a rezolva mai apoi'scurta parte printr-o coda cu' sonorități de clopot, (acorduri cui: ăccentă, 
detaşate;'semipre forte ): "Ultimul acord (vibrato!) ne duce într-o: ambianță tonală de Mi 
măjor, ce rezolvă oarecum: do diez minorul ambiguu ce plutește peste această parte.:!! 

Finalul. (Allegro molto'), un: rondo- mai. amplu dezvoltat. (sau, după observaţiilă 
coiipozitorului Pascal Bentoiu, ,o formă sonată cu elemente de rondoii în structura; primei 

teme” 113), este punctul de forță al lucrării. Un perpetuum mmobile,:o linie mare într-o :con-' 
tinuă trepidaţie (ce ne diice-cu gândul la unele reușite pagini pianistice ale lui : “Prokofiev) 
dă 'Sonatinti: o amploare poate neașteptată după audierea. primelor. două mișcări. O: temă 
veselă, ghidușă (vezi şi staccato-urile notate de autor), deo bucurie debordantă, aduce: sonic 
ritățile temei I. din partea I: ((evarta perfectă” -- de data aceasta ascendentă — , ambiănța 
tonală a lui La najor ).: Din nou deci,:ca şi în cazul altor lucrări ale : compozitorului, se! 
poate: releva măiestria: realizării'unităţii organice, prini teme ce „,migrează” dintr-o pai te 
în alta a lucrării, prin reminiscențe,,. filoane „subterâne” (am arătat'deja legătura directă 
dintre: primele: două: "părţi, xealizătă prin ultimul.acord. al părții 1). Metrico-ritmica 'se' 
vădeşte şi de această dată gândită cu 1 fantezie: 44, 3/4, 24, 3/2, 54) ajutând susținerii 
caracterului alert. . A oi, 

„Această pagină muzicală nu este uşor de interpretat, Tempo- -ul foarte rapid; “vehe- 
menţiă unor formule;: lipsa unor: „pauze” „ a unor oaze"! în construcția mare a liniei, 

pun probleme! de concepere a întregului. Trepidaţia continuă poate deveni monotonă, măi 
ales dacă totul este cântat în forte şi mezzoforie, fără anumite sublinieri expresive. 'De 
aceca,:aş recomanda 'aici o interpretare: pe principiul contrastelor,! pe porţiuni” mari. De 

exemplu : măs. 1—28 — în' piano scherzando, ăla Prokofiev ; măs. 28—48 — în forte miar-. 

lellalo:: vehement ; măs. 49—90' — un segment liric, într-o nuanță Biano "isterioso, affan- 

nato: “(cromatisme: şi inflexiuni skriabiniene; despre care am mai vorbit în studiul de faţă; 
reminiscențe: enesciene:— măs.  87—88) ;: măs. 90—109 — fortissimo,. din nou impetuo- 
zitate, vigoare, într-un fugato 'în care tema este supusă unor diverse! prelucrări ; măs. 

110—112.— subilo piano, scherzando '(ca 1a.:început) ; de la 'măs. 113-din nou neliniște, 
mislerioso. . .. etc..Bineînţeles că, global, strădania interpretului se va îndrepta spre uini-- 
ficarea tuturor acestor segmente, într-o mare linie ascendentă, atât din punctul de vedere 
al;nuanţelor, cât și al tenupo- -ului (un mare 'accelerando, de la inceput până la sfârșit, ce va 
culmina î în ultima pagină a lucrării, prin linia largă melodică, în octave la mâna dreap- 
tă:— şi prin arpegiul din ultimele 5 măsuri, ce traversează ca un fulger claviatura, oprin- 
du-se.brusc în. registrul acut (nota Do ) şi, după o scurtă respiraţie, poposind definitiv. pe 
nota. La (în registrul. grav, fortissimo ; notă ce ne reamintește vaga tonalitate La najor, 

în: jurul. căreia: se rotește :substanţa sonoră -a lucrării). | mi 
„Aş recomanda de asemenea; interpretarea întregii Sonătine „dintr-o largă respizare” , 

fără pauze între părți. Piesa, prin efecte:binc dozate, se pretează la așa ceva... ! 
un ; Prima audiţiea” lucrării 'a fost înfăptuită, la scurt timp după. ce ea a fost com: 

pusă, de către pianista. şi profesoara Lidia Cristian 11. Am găsit printre partiturile mele 

un exemplar al Sonatinei (în prima sa ediţie, tipărită la Editura Muzicală a Uniunii Com-: 

pozitorilor, Bucureşti, 1963), dăruit de către profesoară (a cărei elevă am fost în: ultimul” 

an'al.vieţii sale), cu următoarea dedicație a Maestrului Jora : „Pentru Lidia şi „Vasile 

Cristian 145; prezentatorii inițiali ai acestei jucării, cu prietenească afecţiune — M. Jora : — 

16 octombrie 1963”. Fonoteca Radio București“ păstrează o mărturie a interpretării pia- 

nistei ; ; tot: aici mai aflăm. şi versiunea francezului Andre Gorog us, laureat al celei de a a 
ca 

„143 Bentoiu, P.i— op. cit şi 124. i DN Să i 

1134 Lidia Cristian (1912— 1971) — pianistă concertistă, solistă a Filarmonicii G. Enescu, pro- 

fesoară la Conservatorul de Muzică din. Bucureşti. Elevă a profesorilor C. Erbiceanu, L... Levy și: 

A. Cortot. A colaborat în .concerte cu. George Enescu. 

155 Vasile Cristian (n. 1912) — muzicolog, stabilit la' Paris, Soţul pianistei . Lidia Cristian. 

30 “48” Andre Gorog (n. 1938, Paris) — pianist concertist francez, a studiat la Conservatorul Naţio- 

nal din Paris, laureat al mai multor concursuri internaţionale, La Concursul G corge Enescu a „obţinut - 

premiul II. Na de 
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III-a ediţii a :Concursului “internaţional George Enescu —- Bucureşti — septembrie -1964 

„„sȚi-am ascultat Sonatina cântată excelent de Andr& Gorog. Mi-a plăcut mult: E din 

epoca cristalizării definitive a talențului, tău'). ... — Didia Saint-Georges! către Mihail 

Jora "7, 31 mai 1967). . DR N a a 

La cel de al III-lea Concurs Enescu, şi alţi pianiști străini au optat pentru: Sonatina 

“lui Mihail Jora, caietul-program: al 'manifestării stând mărturie în acest sens : Rafael 

Orozco (Spania), Li Chi Fang (China), Shinya Nakane (Japonia), Rosinc Nocera (S.U.A), 

Luis Rego (Spania), Yves Paul Souriau, (Franţa), -E. H. Quintana Tejera. (Uruguay). 

În 1966, în vederea celei de a IV-a ediţii a Concursului internaţional George Enescu (1967), 

Editura Muzicală retipăreşte lucrarea şi o trimite, alături de. diverse alte piese.românsști, 

tinerilor muzicieni din multe țări, ale, lumii. | E 

Pianista şi profesoara Lavinia Tomulescu-Coman,; posesoare, a unui exemplar, 

tipărit al lucrării şi dăruit cu dedicație de, către Mihail Jora, include de asemenea Sona-. 

lina în repertoriul său, axat cu precădere: pe muzica românească: - a 

' 

Am interpretat. pentru prima, oară lucrarea în cadrul medalionului închinat lui 

Mihail Jora, în 18 mai 1980, la București, în Sala mică. a Palatului 1%. Am reluat-o apot 

in primul program din seria de recitaluri” Decenii ' contemporane '*. (28 septembrie '1983, 

Filarmonica G. Enescu,.la Sala Muzeului de Artă al României), cântând-o apoi şi 'cu alte 

ocazii. În anul centenarului compozitorului, am prezentat Sonatind în progranul' recita- 

lului de la Iași '* (27 august 1991) şi în cel de la Ateneu 15, în cadrul celei-de a XII-a 

ediţii a Festivalului internațional George Enescu (6 septembrie 1991). După recitalul de la 

Ateneu, muzicologul Radu Gheciu remarca: faptul că -„„Sonata' op. ZI şi Sonalina op. 44 

rămân ipostazieri memorabile ale conceptului sonatei romantice în universul sonor româ- 

nesc, cu o scriitură instrumentală care pretinde şi punc în valoare disponibilități concer- 

tistice de substanţă superioară” 152.,; SR E a 

„Sonatina pentru pian op. 44 ne:apare ca un Opus deoscbit de cizelat” — scria 

Pascal Bentoiu în 1966, „Precizia liniilor, unită cu monocromatica scriiturii pianistice, 
> 

ne 'duce cu gândul la un desen în peniță, în care fiecare trăsătură rezumă multe altele şi. 

care presupune un enorm exerciţiu al mâinii” 1%. 

ea a! ci 
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WILHELAL GEORG ne
ne 

Îi 

„DIMENSIUNI CAMERALE ÎN CREAȚIA LUI MIHAIL JORA 

În arta sunetelor, muzica de cameră își propiine în fapt reprezentarea verosimilă ui 

drumului cel mai scurt de la particular la general. Menirea ei adevărată se află cuprinsă 

în această ecuaţie simplă și clără, dinamică în sferele sistematicii compoziționale, variată 

în însăși unitatea ei cauzală. i “ a e 

Îndeosebi speciile și formele complexe ale muzicii instrumentale de cameră, anume 

cele 'de genul sonatei ciclice, reunind entități și ansambluri de forțe deopotrivă comple- 

mentare și contrastante, participă la precizarea acestui drum. Marcat în consecință şi 

în alte domenii ale practicii, adâncit în felurite modalităţi pentru a traversă în cele din 

urmă totalitatea dimensiunilor deschise, drumul cel mai scurt de la particular la general 

coordonează o întreagă operă, ca în cazul celei create de Mihail Jora. Ia 

Muzica instrumentală de cameră a lui Mihail Jora este dominată de patru partituri 

distincte, monumentale, amănunţit construite, convergente în linii mari, semnilicând 

virtuale puncte, cardinale în devenirea lăuntrică a operei sale : Cvartelul de coarde ur. 1, 

opus 9 (1926); Sonata pentru violă şi pian, opus 32 (1951) ; Sonata pentru vroară şi 

pian, opus 46 (1962) ; Cvartetul de coarde ur. 2, opus 52 (1966). Simetria celor două inele 

de evciuţie subliniază organicitatea concepţiei compoziționale, precum Și consecvenţa e 

culturală, într-un răstimp de patru decenii. În această perspectivă, drumul străbate lumile 

muzicii de pian și de orchestră, ca şi pe cele ale licdului şi baletului, invederând coniigu- 

rația unui cosmos anume, treptat luminat de o necesară ordine proprie. Și tocmai această 

ordine decurge la rândul ci din gândirea despre muzică, profesată de compozitor. Acestea 

sunt așadar premisele periplului. | . | 

În creaţia lui Mihail Jora, muzica instrumentală de cameră echivalează cu tărâmul 

sintezelor periodice, dar şi al treptatelor integrări creatoare, laolaltă valoric decisive, 

primordiale pe făgașurile invenţiei melodice și ale construcției armonice de specificitate 

modală. Simbioza disponibilităţilor se petrece în acord cu sensibilitatea muzicianului, cu 

simțul critic al omului de artă, al gânditorului care cunoaște puterea cuvântului, ştiind 

să o transforme în şiruri de cântece. Picturalitatea muzicii lui Mihail Jora corespunde in- 

tenţiei de.a reprezenta caracterul expresiei ideale, proiectate în resorturile dinamicii 

psihice,. materializate prin concreteţea îngemănărilor de formule melodice ŞI de trasee 

armonice. Dialogul este aici originar, tinzând către permanentizări în felul de a îi, precum 

şi în firea muzicii durate. Rațiunea de a fi a vocilor se ascunde în arabescul configurației 

sonantice, adăpost al freamătului tainic. Desenul poartă în sinca.lui însăși culoarea dorită, 

mai exact intensitatea timbrurilor spațial dispersate şi iarăşi contrase în amestec, coro- 

borate intr-un contrapunct al nuanţelor saturate. Vestind încercarea drumului de la par- 

ticular, la general, Suita mică pentru piolină şi pian, opus 3 (1917) oferă tabloul acelor pre- 

cipitări în stil, care enunţă modelarea unei maniere compoziționale, a unei exteriorizări 

lirice, în care fondul ideaţiei muzicale se lasă luminat de razele ţăşnite din interiorul unor 

forme de vers. Alcătuirea strofică devine călăuzitoare în coordonatele arhitectonicu formei 
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de ansamblu a ciclului de mișcări. Această poetică muzicală de esență cameral-instrumen- 
tală absolutizează o seamă de figuri retorice, convertite în structuri armonice și fraze me- 
lodice, purtând parcă și memoria. impulsurilor descriptive, nelipsite de subsensuri pro- 
gramatice. 

Drumul cel mai scurt, care duce din cultura piesei instrumentale relativ de sine 
stătătoare în cultura suitei cu părți tematic și poematic interdependente, trece prin teri- 
toriul miniaturii muzicale, monotematică prin excelenţă, împlinită în torma ei liberă, stră- 
ină de constrângerile formelor considerate severe. Miniatura instrumentală prezintă în 
arta lui Mihail Jora o seamă de înrudiri cu fantasia, cu tabloul și poemul muzical, iar pe 
firul anilor şi al deceniilor, unele dintre liedurile cele mai interiorizate, abia creionate prin 
câteva linii sumare şi parcă pe alocuri, neduse la capăt, vor, evoca o asemenea înfățișare. 
Această gestică a liniilor melodice abia îngânate şi necontenit supuse transformărilor sub- 
tile se instituie în mănunchiul de patru miniaturi programatice — Dor de soare; Bejenie; 
Mângâiere ; Reînviere — împreunate în Suita mică Pentru vioară şi pian, opus 3. Dincolo 
de respectarea unor date de limbaj preluate, asimilate în spiritul veneraţiei pentru valori 
prețuite cu sinceritate, 'existante și persistente î în climatul stilistic 'al momentului istoric, 
miniaturile grupate, în Suită, degajă un nedisimulat sentiment de modernitate, subiectiv 
colorat dar universalist în accepțiunea orientărilor” punctate, conştientizate, înaintea des- 
„părţirii sau depășirii propriu- zise... 

Mutaţia care survine în urma "experienţei trăite odată cu imaginarea (1922) și rea- 
lizarea părților din suita pentru orchestră Priveliști moldoveneşti, opus 5 (1924), determină 
comjileta,i ieşire în evidenţă « a formei accentuat libere cu trăsături, ciclice. Deliberata, rupere 
de echilibruri. statornicite prin convenţii î încununcază expresia “simfonică a acestei capo- 
doperc, mult 'mai camerală, și cameral-concertantă i în natura și prin structura ci decât se 
crede îndeobște. Ceea ce este aici necesar caracteristic profilat, stilistic apropiat de con- 
'diţia motivicii și simbolisticii' de sorginte folclorică, ascultă de principiile tratării câmerale. 
De altfel: și iluența' muzicii, aspectul arhaic şi aparent nedezvoltat al unor nuclee melo- 
'dice ţin de o filiație instrumentală câmerală. Ipostazierca $ Şi reordonarea valorilor intona- 
ţionale se: desăvârșese liniar, în cultura: sonatci. : 

“Cvartetul de coaide nr. 7, 0p. '9 constituie un document al cuceririi identităţii de sine 

pe plân stilistic şi al păstrării acestei însușiri definitorii î în resorturile” construcției Şi ex- 
presei” compoziționale, desigur i in contextul necditenitei * reperări critice a celor mai Îm- 

portanite cendințe artistice ale: epocii, răsăritene cât şi” apusene; Cvartetul fixează o soluţie 

tipologică, aptă de a sc impune ca model, de'a face şcoală, suscitând cpifenomene gra- 
date pe termen lung, perceptibile i în Succesiunea generaţiilor de compozitori români. Suflul 

epic al unei dramaturgii instrumentale liric învăluitoare și concertant! culminante se face 
'resimţit la orizontul tradiţiei create de Mihail Jora prin primul său [9 văârlel de coarde, prin 
această suită în sonată, înnobilată prin În umusețeă părților mediane — „de felul lor auten- 

econiornii tematice, pentru a preg ati, prin reacție, tocmai calea care vizează condiţia. accen- 

tuatei! 'âbundenţe. motivice,. înzestrată ' cu o naturaleţe caracterizantă. Simbolurile cânte- 

cului lung Și ale: jocului 'de contingență populară concretizează spiritul muzicii. Drumul 

cel mai scurt intre: 'modalităţi contrare, de ordinul suitei inserate în matca ciclului - de. 
sonată;'este acoperit de: variaţia continuă, de principiul: metamoriozei motivice: materia- 
lizate prin clase dev ariante melodice felurit tratate arimonic. Prin prisma acestui: Cartel 

exponențial pot ti observate'atât însumarea, cat şi decelarea v alorilor-limită atinse în cul- 

tivarea tipurilor 'de: formule - melodice, armonice, ritmice. și agogice care populează mai 
toată creația lui Mihail Jora. Articulația: micromotivică Și arcuirea frazei muzicale ca- 

rheral- concertânte;, sau 'ipostazierea: scriiturii: “pianistice într-o factură oarecum abstract 

violonistică; dar nelipsită de strălucire și vervă, toate acestea punctează limanul prelun- 

silor:monodii acompaniate, presărate de: liniarul balans âl vocilor nu atât individual con- 

turate;! cât mâi -cu'seamă armonic intercondiţionate, acordic congruente în aspectele lor 

aparent contrapunctic: divergente. Stratificările de motive! scurte; schițând 'unduirile 
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„mulțimilor de monodii:incorsetate în: progresii acordice discrete, par să ilustreze dilemele 

inventatorului de muzică, făcute să desemneze drumul cel mai scurt dintre cultura sonatei 

şi cultura suitei: Fenomenele se petrec la cumpăna dintre curentele neoclasic și neoroman- 

tic, în preajma conștientizării cuceririlor înfăptuite în caracter popiilar românesc. Menta- 

lităţile se-ating şi se despart în acest climat european în care se oglindesc înșiși 'sorții ino- 

'dernei arte a sunetelor.” - De SD a ae 

„De aici'decurge, pesțe ani, clementaritatea discursului' muzical din Sonata 'peniru 

violă şi pian; opus 32, precum și din Sonata penlru vioară: şi pian, opus '46. Tot acest 

sens îl descriu particularitățile evenimentelor motivice divergente, colţuroase adesea şi 

'diferenţiate sonor, distribuite și desfășurate pe planuri suprapuse și variat! reluate în: rc- 

gistre timbrale minuțios departajate. Ca şi în “Sonata pentru pian, opus 21:(1942) sau 

în Sonatina: pentiu pian, opus 44 (1961), înclinația către rapsodic este contrâcarată prin 

polarizări : în imperiul arhitectonicului: Pe de altă parte, elementaritatea muzicii ţine, 

mai întâi în Sonata'peniru violă şi pian, apoi în Sonata pentru vioară şi pian, de. con- 

diţia înnoirii melosului în ethos, de alegerea unui nou model de “trecere de la o stare la o 

mișcare; de la'sentiment la idee. Modernitatea. clasicizată pe traiectoriile concepției mu- 

zicale se cristalizează odată cu echilibrarea iinei gândiri armonice libere în câmpul posi- 

bilităților'imanente unui' modalism de natură cromatică, e 

“În muzica lui Mihail Jora vibrează sensibilitatea interpretului, a pianistului şi 

dirijorului, a exegetului și comentatorului. Muzica instrumentală de cameră se face ecoul 

experienţei trăite, decantate, obiectivate, îndemnând lă noi prospectări. Importantă se 

arată a fi ordinea elenientelor antrenăte în multitudinea şi multiplicitatea mișcărilor fine. 

Dar această ordine comportă la Jora o investitură estetică, condiționată de voinţa de 

stil. Teoria este astfel definită în esență. Sub acest raport se impune actualitatea Sonalei 

penru vioară şi pian, partitura reprezentând una din majorele realizări în materie. Scopul 

cercetării estetice nu poate fi altul decât cvidenţierea. căii celei mai directe dintre cultură 

şi stil. Gândirea muzicală și gândirea despre muzică se întrepătrund la acel punct de vâri, 

către care tinde finalmente universul mijloacelor de exprimare muzicală, atât de fluctuant 

tensionat în contextul autonomizării liedului cu pian.și al baletului de inspiraţie autohtonă. 

Creator de gen în aceste discipline și iarăși ctitor de şcoală, Mihail Jora operează în stil 

și cultură, aruncând punți între poziții extreme. În stil se înmulțesc criteriile supraordona- 

toare, cu aplicații omniforme și omnigene, iar în cultură se întărește. principiul clasic al 

sonatei, oarecum relativat prin ascendenţa rapsodicului în sistematic, dar nu și asupra 

acestuia. Această delimitare este expresia rigorii, a unei conduite minuţios observate. 

Sonatele rămân astfel solitare, de sine stătătoare şi legitimate în sinca lor inscşi. Ideea 

unităţii-pereche este sugerată poate prin raportarea Cvartelului de. coarde ur. 2, opus 32 

la antecedentul lui. Poetica muzicală întruchipată în acest potenţial consecvent incheie 

o evoluţie în caracter rapsodic, convergând către o cheie de boltă ce pare a fi eminent 

sistematică. | | 

În această înţelegere a lucrurilor, suflul epic-dramatic al discursului muzical de- 

termină impresia de monumentalitate pe care o degajă construcția părţilor constitutive. 

Cuartelul de coarde, opus 52 vine să întregească o viziune artistică, un fel de a fi şi de a 

se manifesta cu autoritate în arta veacului. Însăși rostuirea lui calmă trădează o înţelep- 

ciune aflată în acord cu exigenţele frumosului muzical. Ceea ce stăruie aici este reflexia 

muzicală, formativă şi simptomatică la orizontul condiţiei stilistice, î atitudinii creatoare. 

Contemplarea polifoniei de cvartet nu duce “neapărat la aplicarea ci, la perfectarea 

lineară a evoluţiei sonore, a dramaturgiei specifice. Prezența soluţiilor „netipice nu 

contravine spiritului muzicii, purtat în roie de către expresia motivelor incărcate de 

armonie şi amalgamate prin progresii cromatice. 

În perspectiva totului, detaliul se îmbogățește in contextul devenirii generale. 

Astfel, fiecare secvenţă extensivă, fiecare strat nou sau adăugat continuă să invedereze 

o creştere lăuntrică, substanţială, întruchipată ciclic în obiect, în arhitectonica formei de 
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ansamblu. Multiplul cunoaşte finalmente metamorfoza în anu prin intermediul frumoasei 
asamblări a termenilor, iar aspectele culturale se contopesc în matricea viului muzical, 
numit sil, anevoie definibil.exact și în chip atotcuprinzător. Dar stilul posedă grai, el 
numește și comunică în legea lui, se face înțeles. Personalizarea muzicilor urmează o sin: 
gulară chemare ce brăzdează teritorii pe undeva din ce în ce mai îndepărtate unele de 
altele; dar cu atât mai strâns legate prin seve înnobilate în timp, prin puternice afinități 
elective. Elementele evoluează în caracter și în stil, mai vârtos însă în gen Jora. 
„* Clasicizarea îndemnurilor romantice răspunde acordajului sufletesc, propriu liri- 

cului de vocaţie. Muzicile personalizate tind către rarefieri camerale, câştigând în trans- 
parenţă și limpiditate, urcând spre lumea esențelor. În această ordine de idei, cel de al 
doilea Cvartet de coarde semnat de Mihail Jora constituie o parabolă. Din punct de vedere 
tipologic, lucrarea. se apropie de însemnele baladei și fazitasiei, ale cânturilor strofice 
variațional gradate și îndelung spiralate. Încetinirea mișcării pune în valoare recitarea cu 
inflexiuni neașteptate, în rime albe, în suprafeţe întinse și totuși aforistic decupate, pe 
când neutralizarea. coloritului se face în favoarea desenului. Încet, din depărtări, răsună 
parcă ecouri din ţinuturile liedului, încremenite în câteva. note, durate și intensităţi, în 
semne și pagini pline de chemări lăuntrice. . CC CC 
__* “ Concluziile ce rezultă din partitura celui de al doilea Cvarter de coarde invită la o 
dezbatere de principii, la adâncirea în continuare a cunoașterii, la pătrunderea dimensiu- 
nilor corelate. În acest spirit; interpretarea creatoare și perfectă a sonatelor și cvartetelor, 
realizată pe măsura originalelor, va aduce o reală contribuţie la elucidarea drumului cel 
mai scurt de la particular la general, definitoriu în creaţia lui Mihail Jora. a 
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a iAbordarea' creaţiei corale a lui. Mihail Jora reprezintă un demers muzicologie deloc 
, em aa fo ; pe pă io. e NES II ae : . . “. .: 

comod. Creaţia acestui mare Maestru al culturii muzicale românești a fost, (și continuă să 
: ad . : 

fie) insuficient cercetată şi prețuită. Și dacă acum încep să fie semne pozitive şi se constată. 

o creștere a interesului pentru opera celui care a creat baletul românesc modern, liedul 

românesc de valoare europeană, analistul își Va orienta atenţia mai ales în aceste direcții 

(sau către zona! muzicii cainerale instrumentale) și mai greu se va decide să meargă acolo 

unde există uin'niumăr inic de lucrări (făpt ce ar presupune un interes minor âl creatorului 

pentru genul respectiv). Așă încât s-ar părea că soartă lucrărilor corale ale lui Mihail Jora 

nu ar fi prea bună, într:0 perspectivă (cel puţin) imediată ; ar fi justificată o asemenea âti- 
tidine, un asemenea punct.de;vederă? DI 

“Analizând cele opt;lucrări corale pe care Maestrul ni le-a lăsat, autorul rândurilor 

de față s-a' decis să demonstreze contrariul : remarcabila lor valoare muzicală, scriitura 

de mare interes și rafinament sunt principalele sale argumente. Este şi motivul care l-a 

deterrăinat pe âutor să procedeze la, alcătuirea acestui studiu, care doreşte să pună în 

lumină o creâţie pe nedrept situată într-un plan secundar ; autorul speră ca demonstrația 
i. : Pe . v tt 

sa să fie convingătoare și să câștige astfel noi interpreți și admiratori ui unei creaţii care 

Î 

pre 

poate fi etichetată. (fără rezerve) drept majoră. cei 

„ Corurile semnate de Mihail . Jora;se grupează în două opusuri : op. 6 şi op. 13, lor 

adăugându-li-se «piesa; Mărire ție;. patria mea. Opusul 6 adună lucrările : Moşul, Slutul şi 

Toaca, în timp ce opusul 13 însumează : Foaie verde bob săcară, Teiuleţ cu foaie lată, Mă 

mieram şi, Puica. Sigur că o analiză: detaliată 'a tuturor acestor lucrări poate releva cer- 

cctătorului creaţiei lui Jora amănunte semnificative vis-ă-vis. de tehnica armonică utili- 

zată, de concepţia fmuzicală a creatorului, de ansamblul limbajului muzical. N u ne propunem 

o astfel de, disecare anatomică amănunţită a celor opt lucrări corale semnate de Maestru ; 

plecând de la această operaţiune migăloasă (pe care am efectuat-o), dorim să consemnăm 

elementele 'de sinteză care se desprind şi care pot contribui Ja.stabilirea unui portret ge- 

neral al creaţiei corale a 'lui Mihail Jora. Sa aă , 

„. Fără îndoială că una din „obsesiile”? creatcare ale acestui mare compozitor a fost 

aceea de a sintetiza elementele tonale. specifice creației europene a secolelor XVIII, XIX 

și chiar XX: cu cele caracteristic. modale ale limbajului muzical popular românesc. Sar- 

cină dificilă, pe care mulți'compozitori români (sau aparținând altor culturi est-europene) 

au încercat să o ducă la capăt, eşuând parțial sau total (rezultatele fiind grefe artificiale, 

neconvingătoare, sau mixturi tono-modale îndoielnice). Școlit. pe solul ferm al tradiţiei 

tonale gernianc,; dar atent și sensibil la specificul național autohton (atât de original în 

manifestările sale modale), Mihail'Jora a reușit să găsească drumul autenticei sinteze între 

tradiţia solistă valoroasă a creației tonale curojene şi clementele atât de personale și sub- 

Stanţiale pe care le propune. graiul muzical, românesc... . 
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Afirmația. este perfect susținută de ansamblul scărilor sonore folosite de autorul 
Moşului — unde, pornindu-se de la structurile tonale ale lui Do major şi Ja rinor, se 
alunecă spre caracteristicile modale tipic lidiene ale centrelor de La, Si şi Sol. Toaca ne. 

propune un alt element modal pe care-l putem considera caracteristic în creația corală a 
Maestrului : dorianul, mod minor cu sexta mare pe tonică (nu întâmplător utilizăm acest 
termen pentru a defini treapta I a modului, întrucât ca se impune, atât pe plan, melodic. 
cât şi armonic, ca un centru de maximă importanță). Acest atât de colorat dorian, ti 
implicaţiile sale majore (mai ales în plan armonic) datorate acelei sexte mari de pe tonică, 
îl regăsim și în Teiulef cu foaie lată sau Mă mmieram. Utilizarea lui nu exclude pe aceea a mino- 
rului „obişnuit” (eolianul), adus uneori chiar într-o autentică versiune tonală (cu sensibilă). 
Este interesant de subliniat un, fapț .:.chiar şi ațunci când utilizează scările tonale(major 
și minor), Mihail Jora implică“,,jocul” relătivelor atât de caracteristic cântecului popular 

“ românesc (așa cum se petrec lucrurile în Foaie verde bob săcară )..Nu în ultimul rând ai fi 
de semnalat un procedeu asemănător cu cel pe care l-am amintit deja : colorarea modală 

a unei scări tonale. Lucrul acesta.capătă însă valențe, complexe în M4 ieran sau Teiulej 
ci foâie lată unde, pornindu-se de ja o structură de băză majoră. se "procedează la o în. 
vestigaire modălă complexă prin parcurgerea, unor trasee ce cupritid carăcteristici lidierie, 
doriene şi mixglidiene, a 
i. +! An”ceca ce privește formele arhitectonice utilizate, Maestrul apelcază fie la tipâre de 

ip elasi tradiţional (biparitul cu mieă repriză din Teirlef cu Joăta, lată), e că se mol 
mește cu simpla armonizare a unui cântec popular (ce rămâne ăstfel neatins în construcția 
sa de origine, ca în Foaie verde bob săcară) sau merge pe ideea unor Sinteze ințeresanțe între 
formele tradiționale și cele sugerate. de construcțiile libere âl6- unor, genuri folclorice 1o- 
mânești (cazul formelor baladesc-madrigalești 'din' Moşul „sau: Siutul ). “Toata. propune 
chiar o formă arhitectonică modernă, de inspiraţie impresionistă - aceca vatiaționălă —, 
în tirăp ce Md aieram aduce'o construcție riiozăicată!de-a dreptul surprinzătoare pentru o 
lucrare: (totuși) atât de condensată.! îi" PUII cui a îs au. pi 
dia 

dati 4 « 

to ia“ aa! 

ă +* Sigur că în contextul unor. sinteze tonio-modăle, lanul inel to rit thic ar&'0 impor: 
tanţă deosebită. Mihail' Jora, acest mare maestru âl ritmtilui (nu întâmplător atenţia sa 
a fost. polarizată de : muzica “de balet), parcurge o 'gamă extrem "de largă; ce pleacă de 
la'utilizarea unor metri constanți (vezi 2/4 în: Toaca ), până la bogaţii metri alternativi din 
Slutul (4/4, 514, 3]4, 418) sau Teiuleţ cu fodie lală (128, 514, 4]4). Sistemele ritmice vizează 
fie: rigoarea unor "giusto silabice"( Toaca'), fie "ibertateă “unor :părlâiido:rubătozuri (Mă 
iieam ), opunerea, celor două sisteme: fiind: perfect posibilă: (și'chiât Telătii” frecventă); 
„i: «Să încercăm, în continuare, să surprindem și câteva! dintre cele '7nai: importante 
(și: semnificative) elemente din limbajul armonic utilizat: de Mihăil Jora:-O 'precizâre se 
impune de'lâ'bun începuit': în' lucrările sale! corale scriitura estă. predominânt 'ormofonă, 
ajurigându:se' (nu arareori) la tipăre: izoritmice 'alG'ansambluriloi tutiiror vocilor: Acest 
aspect: general' armonic nu împicdică! insă apariţia. 'și ia unor'eleiiiente: de scriitură 'poli- 
fonică (cum ar fi cazul lucrării Slu/ul );sau, 'ceea 'ce'este 'poăte şi -iivai semnificativ, 0 con- 
ducere orizontală extrem 'de atentă, de îngrijită a vocilor, chiar sitîn ansamblurile tele:mai 
omofone posibile. ari pa e era ii 

i : În acest context preponderent armonic, semnalăm. foldsircă prioritără a structurilor 
acordice tradiționale de terţe, acestea fiind'elementele operaţionale de bază: Nu este lipsi! 
de: interes:a:semnăla că uneori aceste acorduri apar. fără 'terţă: (sonoritate tipic-modală) 
sau cu note adăugate:( Toaca ). În cazul piesei Sluul, compozitorul: ajunge să imagineze 
și acorduri plecând de la alt interval generator decât terţa tradiţională (în acest caz cvinta)- 
; îș...Vorbind;de acorduri, o importanţă deosebită: o .vor avea: relaţiile armonice ce Se 
stabilesc intre acestea ;:astfel, putem semnala formule tipice de cadențe modale (utilizând 
dominanta naturală, fără, sensibilă), ca în Puica sau Mă mieram,. folosirea „elementului 
melddic frigian (sensibila superioară tonicii), sau utilizărea în cadență a unui acord final 
disonant (cu septiimă — ca în Teiulef cu foaie lată ). Demne de relevat sunt momentele 
în care Mihail Jora convertește relația armonică în concomitenţă acordică, e situație cx- 
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rom "de înteresantă.:(și:caracteristică) iputând:fi întâlnită în :Foaie verde 'bob:săcară,! :Foaca; 

au Mă mieram, în care acordurile de tonică :și-dominântă. coexistă.!: Ideca ':de: concomi-i 

ențătiizează la: un'moment dat chiar:planuri tonale: (vezi-:in::-Moşul:i— fa. diez: minor cu 
La: najor). etic es tii plouă otet Îi Pee anii Mii 1... ro. m ari Siil LiaTOa Boti 

: tacea Cercetând 'aceste:plănuri: tonale;:iputem «semnala: îrecvenţa: relaţiei de -relativă;! 
aracteristică:imelodicii:populare: româneşti (de :carc de altfel: ani; mai amintit; întâlnită 

n.Toaca sau Moșul:)i:dar-şi jocul: major-minor ăl:omohimelor,:prezent frecvent în aceste 

planuri:;tonalciimăginate-in-Slutul; sau Aloşul:(în această ultimă:lucrare:apărând:și.foatte 

interesante: elementeide: enarmonie, înigeneral:mai puţin caracteristice -pentru :lucrările 

corâle:ale lui:Mihail:Jora):oi fiziiil ini i chair atzi i ai BIB DE D359 

ai »XInrprocedeui:dănmarei.valoăre: avansat de ;conipozitor in: ideea!:realizării. acestui! 

deosebit : speciab:nariaj.-ton-modăl :îl :constituie conducerile: de: voci:în relaţiile: dintre. 

acorduri: Pe un.fond ârmonie-tonal;i Mihâil :Jora. aduce-paralelisine tipic modale, (de cvinte: 

sau.octave; sau:chiar: de:disonanţe) creând;:în.'acest: context tonal; acel! „abur; inefabil: 

modal ce aduce coloritul aparte, specific sonorităţilor.ce.pot:fi:intâlnite în.:Moşul,; Foaie 

verde:bob. săcară isau:Tiiulej cae.foaia.lătă:(dar.nu numai în acestea). ir a iii 

ni nântre.procedeele. armonice dare ăduc:o:accentuate; a tentei general modale se:cuvine. 

a:aminti frecventautilizare a:pedalei: (AMoșul,:Slutal;- Teiulej ii foaiailată etc.) sau a:0sti- 

nato:ului: (la: câre:se:adaugă:și: forma-intermediără a -pedalei. figurate: ritmic .—: aşa-.cumile: 

găsim în Toaca sau Slutul ). Tie to 

S-a putut remarca faptul că, până acum, nu am amintit niciodată de lucrarea 

Mărire ție, patria mea (cu excepţia momentului de început al studiului, când am trecut-o 

în inventarul general al pieselor corale scrise de Mihail Jora). Concepută într-un limbaj 

tonal, lucrarea s-ar înscrie în categoria așa numitelor „cântece patriotice”. Versurile 

decente ale Marianei Dumitrescu, muzica interesantă, cu clemente. cromatice, încercând 

să iasă din tiparele genului, ar putea determina o reevaluare a acestei lucrări privite cu 

indiferență de interpreții de muzică corală. Desigur, nu este un punct de referință în crea- 

ţia Maestrului, totuși ea trădează mâna marelui compozitor, dovedind şi o valoare muzi- 

cală ce o poate îndreptăţi să aspire la o soartă mai bună. În fond nu trebuie să ne fie jenă 

de sentimente patriotice curate ; iar aici avem de-a face cu un astfel de sentiment, chiar 

dacă, atât în vers cât și în muzică, bate o ușoară adiere de circumstanţă. 1 

La prima vedere, a avea o perspectivă de ansamblu asupra creaţiei corale a lui 

Mihail Jora pare o treabă oarecum simplă, ţinând cont de numărul relativ redus de lucrări 

realizate de un compozitor destul de productiv în alte genuri. Evident, Mihail Jora a fost 

atras mai ales de lied (în domeniul muzicii vocale), rămânând atașat în special de genurile 

instrumentale — fie cameral, simfonic sau balet. Mergând însă pe linia unei sănătoase 

şi trumoase tradiţii europene, marele nostru Maestru nu a uitat corul — precum au făcut 

(cu atât succes !), la vremea lor, și un Mendeissohn-Bartholdy sau Brahms. Ca şi iluștrii 

săi inaintași (intr-ale tradiţiei), Mihail Jora s-a aplecat cu dragoste şi interes asupra pagi- 

nilor corale pe care le-a îngrijit şi șlefuit cu binecunoscuta-i măiestrie. Într-adevăr, toate 

lucrările corale sunt perfecte, uimesc prin calitatea lor muzicală, cât şi printr-o scriitură 

de un rafinament deosebit. Ceea ce surprinde cel mai adeseori este economia de mijloace : 

pe un fond în general tonal, compozitorul inserează elemente modale care alcătuiesc un 

tot, un ansamblu cu o logică perfectă ; nimic artificial, nimic forţat în acest proces. Armo- 

nia tonală, tradițională dovedeşte surprinzătoare disponibilități pentru mariaje impeca- 

ile cu elementele modale, față de care (cel mai adeseori) manifestă incompatibilitate. 

Rezultatul muzical prezintă un firesc, o naturalețe desăvârşită. Atât la analiză cât și la 

audiție, lucrările corale ale:Maestrului trezesc încântare ; pentru cercetătorul paginilor 

sale este o adevărată delectare să descopere faptul că se poate face atât de mult, cu atât 

de puţin ; pentru ascultător (mai mult sau mai puţin avizat), delectarea (de data aceasta 

Muia 

154 Ceii sati aăsi icată î 1 revistei Muzica sau tipărită la Editura 
Muzicala in op ali o pot găsi publicată în nr. 8/1969 a ste . p 
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muzicală) nu este cu nimic inferioară, lucrările: stârnind, cu fiecare.măsură a lor, 0 âsetă- 
rată stare de euforie în sufletul celui care le audiază. : PI pia 

«: Ultimii ani au consemnat o! anumită: redeşteptare, a interesului interpreţilor de 
muzică corală pentru. toate aceste bijuterii muzicale, multe dintre ele putând fi ăudiate 
la: diverse concursuri sau festivaluri naționale.. După ce, destul;de mult timp, ele fuseseră 
aproape uităte,. iată-le tinzând să revină acolo unde îşi au. locul. meritat, în fruntea. reper- 
toriilor corurilor. noastre de elită. Sigur că aici mai.pot fi făcute încă. multe: Dar procesul 
a demarat, și.putem spune că a început să se facă dreptate. acestor splendide. pagini ale 
creației noastre -corăle.. Non multa sed multum — cred că este cel mai: potrivit, comentariu 
care se poate face pe marginea creaţiei corale a lui Mihail Jora, acest..mare conapozitor 
român, a:cărui valoare universală începe să fie tot mai clară pe măsură, ce se. scurge vre- 
mea. lată dece credem că avem datoria să:continuăm investigarea muzicologică a creaţiei 
sale, propagarea ei în peisajul vieții de concert a ţării (și nu numai aici 1); pentru ă continua 
să descoperim adevăratele dimensiuni ale unui creator, car (credem, noi) nu este nici acum 
apreciat la justa (și marea). sa valoare... î..... ae poti era era ii 

Pentru o cunoaștere (şi răspândire), cât mai bună a: acestei creaţii. corale jorești, 
am sugera Editurii Muzicale retipărirea volumului de. Coruri. de Mihail. Jora, "apărut în 
1956(:!) într-un tirâj de 1100. exemplare. Este.clar, in prezent -este greu să mai poţi: pro- 
cura. 0 asemenea partitură. “Reapariţia ei în magazinele de Specialitate, cred că. se. impune 
cu necesitate. 

di ia 

     



stiu i, 4 d. ' . po . e 

BAN CONSTANTINESCU 

tt Pa 

„MIHAIL JORA, PROFESORUL a 

"i." Rândurile de faţă nui îşi propun o prezentare, fie ea şi sumară, a activității didac- 
tice a lui: Mihail..Jora;:ci sunt mai degrabă amintiri despre Jora-profesorul, aşa cum răsar 
în minte nu după foarte mulți ani, dar după atâtea prefaceri în viața muzicală şi mai ales 
in învățământul muzical; încât par mai îndepărtate decât sunt în realitate.: 
"Prima condiţie, deloc suticientă dar absolut necesară pentru a fi elevul lui Mihail . 

Jora era punctualitatea, dat fiind că aceea a profesorului devenise proverbială. „Trenul 
nu intră în gară înaintea orei prevăzute de orar” spunea Jora, jumătate în glumă dar 
jumătate în serios, celui care'se mira când îl întâlnea așteptând ora exactă, două-trei 
minute pe coridor, pentru intrarea în sala de curs.:  --: Ei au 

1... “Deși după 1954 a predat numai compoziţia; Mihail. Jora rămăsese “adeptul. sis- 
temului pe care îl practicase în cea mai mare partea vieții sale, acela ca elevul compozitor, 
după terminarea cursului de teorie și solfegii, să parcurgă 'cu profesorul de compoziție 
toate disciplinele muzicale ajutătoare. Deci tot ceea ce tac astăzi cinci-şase profesori să 

fie realizăt sub indrumarea unuia singur. Ca | 

„Mihail Jora considera Armonia și Contrapunctul drept singura poartă de intrare 
in Compoziţie. El insista asupra telului în care elevul e bine să lucreze la aceste discipline, 

pentru a-și perfecționa cât mai mult auzul intern. De altfcl.toţi elevii au trecut prin mo- 
mentul destul de neplăcut al controlului urechii, când profesorul se aşeza la.piân şi înlăn- 

țuia din ce in ce mai repede acorduri alterate în poziţii largi. Dacă elevul se descurca bine, 

atunci o pedală ţinută cu strășnicie amesteca acordurile, complicând lucrurile până se 

ajungea la momentul critic al pierderii controlului. Scopul era nu de a te pune în inferio- 
ritate, ci de a-ţi arăta cât demultaiincă de lucru. . ,.. i. | _ 

„Mihail Jora preda Armonia după tratatul de Louis şi Thuille, considerând metoda 
germană ca fiind cea mai pedagogică şi cea mai rapidă pentru un elev. obişnuit, şi apreciin- 

du-i gradul de sistematizare mai înalt decât al metodei franceze. Explicaţiile, exemplifică- 

rile erau foarte concise, punctul de greutate fiind. pus pe.corectarea temelor, privite niicio- 
dată in abstract, ci în concretul celor 4 voci de cor. Prima grijă era ca elevul, lucrând la 
Armonie, să capete deprinderea unei scriituri corale corecte. -Eleganța -mânuirii vocilor, 
muzicalitatea unei inlănțuiri îl făcea, câteodată chiar cu plăcere, să treacă cu vederea 
călcarea unor. principii atotstăpânitoare in armonia severă. Dacă interpreta deștul de 
elastic strictețea regulilor defrișate de practica muzicală, în schimb pretenţia pentru cură- 

ţenia realizării mergea foarte departe, tără indoială din dorinţa ca elevul să se deprindă 

de la inceput cu o cât mai limpede şi eficace exprimare a gândirii sale muzicale. | 

„Mihail Jora considera:drept absurd-termenul de armonie modală; armonia repre- 

zentând pentru el tocmai triumful: gândirii tonal-tuncționale asupra vechiului modalism 
medieval. El vedea noul modalism, apărut in:cadrul şcolilor naționale, dezvoltându-se 

ma! puţin inăuntrul sistemului armonic: tradițional, ci mai ales în afara lui, socotind că 
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| 
, , o su | pentru a nu da rezultate hibride sau minore, acest nou modalism trebuie să aibă alt punct | 

de plecare și alte criterii :de dezvoltare decât cele ale sistemului armonic tradițional, 
” Mihail Jora nu preda elevilor lui contrapunctul vocal-modal, ci doar pe cel tonal. 

instrumental, după manualul lui Krehl. Discuţiile cu privire la natura armonică a acestui 
contrapunct, considerat de unii drept un pseudo-contrapunct și redus la o armonie inflo- 
rită, îl lăsau indiferent pe Mihail Jora, care răspundea ori de câte ori.xenea,Vorba,.că daci 
elevul ajunge să scrie corect invenţiuni, fugi, suite în stilul lui Bach; atunci âcest 'soi de 
contrapunct işi atinge cu prisosință scopul. De altfel, ca şi la Armonie, punctul de greu: 
tate era pus pe muzicalitatea realizării și nu pe respectarea unor reguli, de altfel mai puţin 
rigide decât în' Armonie. Cred că singurele reguli la care ținea cu strășnicie erau cele care 
interziceau încrucișarea, vocilor şi: depăşirea numărului;de.3 sexte şi terțe paralele. Avea o adevărată aversiune pentru acordul micșorat în stare directă obținut pe verticală în 
contrapunct la 3 și 4 voci, şi pentru cvinta goală în contrapunct la 2 voci. 

„ Prima operaţie la care era supusă tema dată, așa zisul cantus firmus, era frazarea, 

     7    sac 

  

-căreia :Mihail+ Jora ai;dădea:0 mare atenţie, căci. determina: articularea corectă: a vocilor sontrapunctice:. Elevii lui erau invidiați: fiindcă: nu: știau. ce înscanină, o, cambiată,și multe alte: noţiuni din: contrapunctul-sever, -dar,şi sei. la -tândul lor.invidiau elevii profesorilor la a căror clasă, realizarea. temelor, se -oprea.la; stadiul ;respectării unor. reguli în, lond nu greu de.mânuit, La Jora, regulile.aproape.nui mai-existau. dar fiecare, țemă. de, contrapunct Sie, privită.ca. 6 compoziţie, în. miniatură și irâtăţă caratare, js2 E Einteresant-de constatat.că. Mihail „Jora se.oprea mult la unele capitole peste:cate iseilalți profeșori:treceau;repede,sau. chiar le săreau,De exemplu;, el. insista asupra Contra: punctului ranversabil la decimă şi duodecimă. Când şe.studia, răsturnarea, la octavă, în contrapunctul la 4.voci, «contrapunct cvadruplu, câteva teme, trebuiau. prezentate în toate Yariantele posibile, pentr demonstrarea. necesit ăţ ii unei Corcctitudini: exemplăte Înșr eali- Zarea versiunii inițiale, Canoanele la două; roci Se; făceari a „foate, intervalele, normal și inversat, cu. augmentare şi. diininuare, cu adăugarea tinei singure sai! a două, Vei libere cu adăugarea unui acompaniument în bas cifrat, totul turnat într-o formă. biparțită la arti ularea. căreia. se schimba raporțul celor două, voci canonice. “A i Hat” cette “amănunte 
îiiridcă s-a spus de multe ori că Mihail. Jora, fiind armonist dili birt 'neziija Udiicăţia con: trapunctică a. elevilor săi. Cred că suntem măi aproape de adu dica spite: că Mihail „Jora, când vedea că elevul :e “indiferent faţă de Contrapiinct, nu insista Dacă însă constata că. elevul are înclinaţie către polifonie, îl supuneă unui efort mult! mai mare decăt la Amo» 
mie, ajungând la, teme a căror complexitate metro-litniică cerea g deosebită dibăcit pentru rezolvarea lor în Chip artistic. Comenzile de'canoan6 şi fugi-nu se'inai Opteau ; ar în anumite zile se scoteau din sertar caistele cu teme de ia:Leipzig, care dovedea daruti de polifgnist ce n-au fost mai târziu puse în lumină, E Ea DI ra 6 ao eee E Dio 
„iii. Aleea. că un. elev, pus sub, înarmarea hui Giugr Or isca 'ca” (8 14 Asa. măsură aaa F î: ET aere i ia A i PI Dog ma iz Za Ter a e a Ti snbjugat de personalitatea profesorului; încât Nu:Și mai.poate dezvolta propriă personal 
tate, nu il'neliniștea. În schimb, în ultimii ani când'predă numai compoziție, ori de'câte ori - . Du. : . 2 a, ie pere d do 2 
ori 7 e pi ni i cca tă E 7 : i gi ze 
un:elev venea la oră cu .prea puţine pagini scrise — fără nimic, nu îndrăznea. să deschidă mc N a pa qi i i Sera ru pacat pere TI i re irșa. =, după morala de rigoare căre putea lia proporții teribile: iu. scăpa niciodată prilej e a piu a î tai „i Ti Sie 23 ZET dia dacă să spună :.,,Ce folos:că profesorul are timp din. ce în ce mai:rmult să se ocupe de elex,. dac, elevul are timb din ce în_ce mai miti Ele PO petale oeseiieir elevul are țimp dini.ce în-ce mai puţin să lucreze pentru, meseria pe care Şi-a ales:0,:. i “ pe rr ae Pisa Se DZ ecran mmger 2 

  

Și gr ET ai re raci a ETEN 2 pda er a bre ame ue 

Trebuie să Spun că ritmuil de lucru pe care Joră îl iinpiăriea era. atât de înhehunitot pentiu 
tinii elevi, încât nu i se piteali adapta, și treceau fic la un profesor:că Marţiăn. Negrea, câre hu cerea lucrări elevilor decât” o dată pe săptămână, fi la uni Șt profesor, cuin'era Mihail 
Andricu, cafeiprefera'să'i sc'adută spre disciiţie lucrări ferininiite Între 'o "lucrare Şi alfă, 
dlevul avea la:dispoziție câteva săptămâni pă'căre 1€ înticbuință cum vroia! el: Mihâil Jora 
a.practicatiniciodată acest sisteiir; nici piăcai tă cfoviitiiratiităţi:căreorzurlărsfârşitul stu: 
diilor: Else simţea :răsputizător'de cele'măi iăicirătiănunită dir licrărăa 2 ati cl&v deal 50, 
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detaliulicel mai. nesemnificativ. Sentimentul acestei mari responsabilități față 'de cel'care 
is-a.dat. pe mână :nu:l împiedica însă, când.cineva îl felicita pentru succesele vreunui dis- 
cipol,să replice : ,, Profesorul: de compoziţie, e ca acela de canto, admirabil dacă nu strică 
vocea :elevului e i EP ta 

. 

: "i Ritmulintensiv şi constant de lucru, -pe'care Mihail Jora il considera drept una dir 
condițiile absolut necesare în 'depiinderea:mestriei, era însoţit; în mod paradoxal, de o totală 
lipsă de: grabă:.: Acelaşi proiect era redactat în două-trei; câteodată chiar patru variante, 
până când se obținea de la elev ceea ce profesorul considera că poate el să dea mai bun în 
acel moment: În acest fel, uneori în două luni era gata un cvartet în 4 părți, iar alteori, cu 

acelaşi ritm-de lucru, de abiă se termina o singură piesă. De altfel lui Mihail Jora nu-i. plăcea 

ideca.că studiile de compoziţie trebiiie să'fie parcurse de toată: lumea în același cadru fix 

de timp: Studiul componisticinu'se termină nici după cinci, nici după zece ani, spunea el, 

ci în momentul; variabil de iă un om la altul, când elevul riu mai:are nevoie.de sfătuitorul 

permânent. de lârigă el, care e profesorul:de compoziţie. iii: iti ii ia 

+" Studiul "formelor se 'făcea după! mânualul lui Krehl, Mihail Jora: insistând” foarte 
mult:asupia- elementelor. de formă; clarificând: motivele, propoziţiile şi: frazele — 'aceasta 

era terminologia întrebuințată: — după diverse criterii, şi analizând cu minuţiozitate mij- 

loacele prin care clasicii evitau monotonia cvadraturii. Procedeul cel mai obişnuit era adap- 
tarca: razelor neregulate la tiparul'lor regulat, tocmai pentru a pune în valoare varietatea 
şi "eficacitatea: diverselor: mijloace de contracție său lărgire,- ducând fraza la o incheiere 

firească'dincoace sau dincolo de:a 8-a măsură: it i: ei si CE) 

":-“ Punctul'de greutăte al analizelor cădea -pe' Bach,: Beethoven şi "marii: romantici. 

Schubert nai puţin; Schuman rii mult, deloc 'Chopin; foarte mult Brahms, 'apreciat 

in egală'măsură pentru echilibrul formal şi profunzimea gândirii. :. e: | 

'î* Mihail “Jora corisideră 'că Sirigurele opere care: pot fi propuse elevilor drept modele 

Suiit cele căroră timpiil le-a dat câștig de căuză. Poziţia. aceasta explică de ce analizele din 

înuzica contemporană erâu sporâdice, deşi profesorul considera multe din producţiile muzi: 

cale contemporâne drept 'mari rcuşite, nemaivorbind de admiraţia nemărginită. pe care o 

avta pentu, ercățiă lui Enescu, 
1 preferințele Îui mergeau hotărât 'către marea muzică germană, dar nu căuta nicio- 

dată să-și impună gusturile. Dacă elevii inclinau spre muzica franceză, analize amănunțite 

diiv Franck! Debussy sau 'Râvel îi făceau să “descopere un 'siniţ al culorii nebănuit la un 
miizician cate își dobândise educaţia pianiștică la şcoala romanticilor germani. 

e 
a Paicurgerea formelor şi genurilor se. făcea în ordinea care se practică și azi în Con- 

servâtor, de la lied la'simfonie. Înăinte de cvartet, de cele mai multe ori Mihail Jora cerea 

“elevului o piesă pentru orchestră de coarde, care şi ca era precedătăide câteva orchestraţii 

“pentru coatde! deobicei! din: Kiniderszenen: Temele de orchestrație — cele mai multe 'din 

Schumanii, Sonatele:pentru pian.de Beethoven şi Preludiile de Debussy — erau: chibzuit 

ales6 pentru ca: elevul să: se. obişnuiască pe:nesimțite: cu “orchestra : întreagă.: Îi "plăceau 

orchestraţiile pline, în care eficacitatea sonorității să se combirie cu comoditatea execuţiei. 

Căutarea cilorilor:rare;. rafinamentele, subtilitățile aproape că il enervau chiar când erau 

bine făcuite, fiindcă nu dorea să le.vadă apărând decât după ce rețetele solide erau perfect 

asimilate: n iti ec ati a zu 
pr fată 4 

i - 

izr- -- Cu o intuiţie ieşită din comun, Mihail. Jora punea repede degetul pe locul cel -mai 

slab al unci lucrări și rareori se înşela. Echilibrarea formală a piesei se făcea destul de repede, 

Mihail Jora explicând 'de ce şi cum trebuie tăiat: aici; adăugat dincolo, schimbat în:alte 

câteva-locuri. Excesul de simetrie în discursul muzical il supăra, suporta însă mai ușor mono- 

tonia:melodică decât pe cea ritmică; pe care o corecta în punctele.nevralgice ale lucrării cu o 

mare ihdemânare : o sincopă; uri triolet, oschimbare de măsură dădeau dintr-o dată un alt 

profil linici melodice:cât de;modeste. Avea' oroare de progresii, pe care dacă-nu le tăia de 
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tot;le scurta și mai ales'le masca: prin diverse trucuri melodice saii: ritmice. Timpul'cel măi mult îl lua „„pieptănarea”? „curățirea de zgură a compoziţiei,:care se tăcea cu o -migală exce. sivă, aş zice abuzivă, pentru că era independentă de tempo-ul în care era scrisă lucrarea. Un plan secundar alcătuit dintr-un şir de şaisprezecimi in allegro vivace era cântărit cu aceeași meticulozitate cu'care era apreciată;o linie melodică. formată din sunete lungi deștinate a domina întregul edificiu sonor; Evident, multe din schimbările propuse astfel elevului-erau practic inutile, dar constituiau o rară lecție de-probitate profesională, utilă. mai târziu, „i iii Mihail Jora își îndruma elevii spre:muzica românească cu mult tact; pe nesimţite, pentru că: dacă îi era străină o muzică, putândfi scrisă oriunde, îi era Şi mai” neplăcută o muzică: agresiv şi deci artificial românească:: Secunda mărită,-de care s-a abuzat Îâ. un mo- ment dat, constituia obiectul unei constante aversiuni. Prefera aspectul diatonic al folclo- rului românesc '—'celui cromatic, muzică ţărănească celei lăutăreşti. Ar fi vrut ca elevii săi să asimileze din muzica universală, 'veche sau nouă; mai ales acele mijloace care pot reliefa în mod firesc trăsăturile românești: din 'discursul muzical.. Idealurile' estetice ale elevilor, erau de multe ori divergente față: de-cele ale profesorului, și s-a vorbit;mult despre izbucnirile lui pasionate față de muzica nouă de: după război: În fond'intoleranţa, violentă pentru anumite stiluri. era: mai ales teoretică, -pentru „că: în practică :Mihail Jora accepta până la urmă orice fel de muzică de la elevii. săi, cu două condiţii : prima era ca totul să se potrivească firesc cu tiparul formal în care profesorul'cerea. elevului să-și toarne gândirea muzicală ;. a, doua condiţie era muzicalitatea.. Dacă discursul: muzical era. expresiv, Jora tuna, fulgera, dar sfârșea prin a accepta orice. Dacă însă'nu era expresiv, elaborări seriale sa- Vante sau, puerile înlănţuiri, de tonică-dominantă îl. puneau, în, aceeași stare de, enervare, care ajungea la un grad de fierbere greu de bănuit de.către cei care nu l-au, cunoscut. .. , “Profesorii de compoziţie din generaţia lui Mihail; Jora se bucurau în. viața-.muzicală de un prestigiu ; formidabil. Un examen de compoziţie era un eveniment în viața-Conser- Vatorului,.. elevii având câteodată trac poate și mai.mare decâț pianiștii când trebuiau să cânte în fața D-rei Musicescu. Deşi toţi profesorii de compoziţie erau foarte buni cititori,ei Tefuzau cu indignare la: examen lectura: pieselor şi. pretindeau interpretarea compozițiilor în condiţii onorabile. Lucrările pentru orchestră și cele tle muzică:de cameră care necesitau un ansamblu instrumental mai mare erau prezentate de obicei la două piane, şi la apr eciere se ținea seamă de calitatea interpretării. E IRI IE , Dacă nemulţumirile erau. zgomotos și pitoresc exprimate, în schimb laudele: erau impărţite cu o economie depășită doar de zBârcenia cu care se puneau notele. la examen. Acel maşinal „gut, Herr Jora” pe care Reger.i-l spunea la Leipzig la.sfârşitul fiecărei ore de compoziție, apărea rar pe buzele lui Herr. Jora, dar atunci când apărea, exprima tot- ;deauna o reală mulțumire â profesorului faţă de cum lucrase elevul. Câţ despre acel, ,,Endlich .etwas. gutes” pe care Reger i l-a spus când i-a prezentat "prima, parte din Suita. I: pentru 
gutes” care le anula pe celelalte stereotipe;.,,gut, Herr Jora”, 

' ş 
pie 

orchestră în Re, „Endlich etwas 
dar dădea în același timp elevului satisfacția unei adevărate reuşite, acel ;,în fine ceva bun” puţini dintre elevi l-au auzit la sfârşitul studiilor lor.. .:. : „i. ai a 

-. În aceste condiţii de lucru, pare curioasă iuțeala cu care Mihail Jor 
carea' muzicală și legătura omenească cu elevii.săi, legătură care în cel 
s-a transformat într-un ataşament de o viaţă întreagă. Iuţeala stab 
rămas constantă, deși cu trecerea vremii,” diferența de vârstă devenea 'din ce în'ce mai 
mare. Ce făcea'ca un adolescent plin de zâmbete! şi voie bună, și cunoscând din muzică 
doar. bazele teoriei, să se simtă atât: de repede bine'lângă un om ajuns la sfârşitul carierei 
sale artistice, obosit şi bolnav, când totul ar fi trebuit să-i separe, de la marea diferenţă de 
vârstă, până la cea de educaţie, de mentalitate, de cultură generală, de gusturi Şi deprinderi 
muzicale ? Cred că explicaţia nu trebuie căutată în totala lipsă de egoism, în simţul datoriei 
dezvoltat până la o scrupulozitate greu de închipuit azi, ci mai degrabă in faptul-că Mihail 

ici ta fi 

a stabilea comunl- 

e mai:multe cazuri 

ilirii contactului a 
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Jora făcea parte din acea categorie de oameni foarte bogaţi sufletește, pentru care comuni- 

carea rămâne până la sfârşitul vieții nu numai o posibilitate, ci chiar o nevoie sufletească. 

Asprimile, izbucnirile, violențele, pitoreşti văzute de departe, teribile simţite de aproape, 

erau cu siguranță forma de apărare a unei naturi nebănuit de sensibile, aşa cum discreţia 

în exprimarea sentimentelor era fără îndoială carapacea în care se închidea o natură deo- 

sebit de afectuoasă. Măsura cu zare îşi exterioriza sentimentele făcea să nu-ți dai seama de 

adevărata semnificaţie a unor gesturi rare şi reținute decât mult inâi târziu, când ajungeăi 

să-l cunoşti bine pe Mihail Jora. Dar azi, după ani și ani de zile, o privire caldă, un zâmbet 

sau o strângere de mână rămân printre cele mai bune amintiri ale elevilor de la profesorul 

lor. 

a. , . dp. .- gi pese 
Pate pai ef 

Roman, iulie 1978 
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7 . if ii ă i gi iri iz : 
ga ti d it pi : eat e 

oi pe pen mape tar at, et pe 

Scrierile lui Mihail Jora cu caracter muzical (cronici, eseuri, pamflete, foiletoane, portrete, articole comemorative, studii) reprezintă un preţios fond de cunoaștere a perso- nalității sale, ca şi a muzicii românești în general. Prin incisivitatea ideilor, noblețea imperativelor, verva polemică, acuitate, căracterul dens al ironiei, patosul demersului pentru afirmarea elurilor artistice, scrierile inserate în periodicele vremii păstrează atri- butele unei opere muzicologice somptuoase, care se parcurge nu numai cu interes, dar și cu încântare, datorită pregnantelor valenţe literare. 
Se cunoaște că Mihail Jora a fost un muzician complex, înțelegând prin aceasta manifestările sale, de largă recunoaștere, în diferite sfere ale artei sunetelor. Cronologic, preocupările muzicologice apar după cele componistice. Astfel,prima partitură semnată de Mihail Jora — Fiinf Lieder fiir Mittelstimme op. 1 — datează din anul 1914, în timp ce primul articol — Richard IVagner şi arta clasică — a văzut lumina tiparului în revista Muzica din luna martie 1916. Cariera didactică o începe în 1930 ; din 1928, deţinea postul de director al programelor muzicale la Radiodifuziunea Română. De la fondare, din 1920, a fost unul din cei mai activi membri ai Societăţii Compozitorilor Români. Ca dirijor, se manifestă de timpuriu, colaborează cu Filarmonica, apoi cu Orchestra Radio, la înfiin- țarea căreia a avut rolul decisiv. Cât priveşte alte numeroase funcții onorifice, nu le luăm în această ecuaţie. 
Evident, compoziţia i-a. absorbit energiile până în ultima menea, a investit multă pasiune în pregătirea şi formarea vi cu arta dirijorală se pierde treptat, prin deceniul al cincilea, mele licăriri spre sfârșitul deceniului al şaptelea, colaborarea permanentă la un ziar inche- indu-se in primăvara anului 1941 (după instalarea dictaturii militare nu a mai acceptat să publice, intr-o conjunctură politică pe care n-o aproba). Mai târziu nici nu ar fi putut-o face, fiind temporar, îndepărtat din viaţa culturală, devenind un fel de persona non grala, după ce-şi manifestase public Simpatia faţă de regele Mihai, ca și datorită relațiilor de familie cu fostul ministru Grigore Gafencu, devenit indezirabil. | Ca atare, ipostaza de critic muzical, în multipla desfăşurare a personalităţii sale, ar putea fi plasată pe locul al treilea ca importanţă, după cele de compozitor şi profesor. 
Semnătura lui Mihail Jora poate fi găsită in 22 de periodice, pe o intindere de peste-o jumătate de veac, din 1916 până in:1969, cu intensităţi variabile, cu pauze nota- bile — cea mai lungă plasându-se între 1941 şi 1955, o alta, mai scurtă, intre 1925—1935. Publică intermitent, cu excepţia a două perioade, când deţine rubrică permanentă în 

calitate de critic muzical, oferind cronici cu caracter săptămânal. 
Primul focar de intensitate publicistică se inscrie între anii 1921—1924, in 

L'Orient, Revista vremii şi Săptămâna muncii intelectuale şi artistice. Al doilea se identifică 
în cotidianul Timpul (1937 — 1941), dovedindu-se cel mai fructuos, soldat cu 237 de 

clipă a vieţii. De ase- 
itorilor muzicieni. Contactul 
în timp ce criticul are ulti- 
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cronici semnate, la căre se pot adăuga, probabil, încă două ce i s-ar.putea âtribui, având 

trăsăturile stilului: său. cliptic:şi colţuros. . ? tic i SĂ - 

uâus: Nuitrebuieiomis faptul:că debutul:ini publicistică i l-a oferit: revista -Mazica, după 

cum s-a văzut, unde revine cu alte câtevă materiale. Se produce şi o curioăsă: interferare, 

un:fel de: paralelism, numele-:său: apărând concomitent 'în două periodice;,' L'Orient şi 

“Revista: vremnii;icu câteva: excepţii. doar, articolele reprezentând unicate. . - Di 

î 

ma-i: Roarte rar; e drept, ctiticul pare şi într-o altfel de postură : colaborator de zile 

mari,.ocazional:'Bunăoară; în Viaţa românească. Dar personalitatea sa se relevă cu adevă- 

rat in acele cronici: ce:au "periodicitate, permanenţă, acolo uide. redacţiile respectivelor 

reviste şi; ziare îi oferă prilejul de a-şi: face 'cunoscută: opinia și: de a-şi! etala crezul artis- 

tic, :de:a-şi pune în evidență strategia: şi opţiunile, într-un stil colorat,-cu remarci: acide. 

Spre deosebire de alți cronicari, Mihail::'Jora: ăre un'limbaj viu, alert, intocmai firii şi 

caracterului său pregnant și intolerânt.: Francheţea, limpezimea gândirii, tonul energic, 

într-o:structurare laconică,. fără. artificii şi bizarerii, ironia şi “vera satirică — iată câteva 

din componentele determinante ale criticului Jora. Recuzita sa:stilistică este dominată de 

spiritul polemic, pe care nu-l maschează. Îşi îndreaptă canonadele asupra imposturii, 

arivismului și incompetenţei, țintind şi ignoranța diriguitorilor zilei, care nu arătau pentru 

muzică nici. cea mai mică, înţelegere...De aici o. acuzată intransigenţă : criticul nu iartă 

nimic, sesizează carenţele vieţii muzicale. Nu-i lipseşte nici compasiunea pentru institu- 

fiile muzicale uitate de oficialități, într-o desfășurare impresionantă de energie, subordo- 

nată imperativelor afirmării prestigiului” muzicii româneşti. - | că 

Şi profilul materialelor elaborate în cele două focare de intensitate” publicistică 

se-diferenţiază cârisiderabil, ceea ce presupune, indubitabil, o evoluţie. Astfel, în primul, 

"Mihail? Jora se: încadrează în tipologia cronicii propriu-zise; consemnând evenimentele, 

erhițânid aprecieri asupra compozitorului, creaţiei şi interpretării. Din când în când, 

se abate de la această rețetă,pentru a survola teritorii organizatorice, administrative, 

lansând aspre observaţii, făcând recomandări pentru redresarea unor situații nefericite. 

Ponderea.-acestor -materiale este însă neînsemnată. N a | 

ast Înva 'doua: fază, Mihail Jora 'ararcori' acceptă postura de cronicar, evenimentele 

muzicale pe-care-le consemnează. devenind, de cele mai multe ori, pretexte pentru jalo- 

narea unor demersuri „curative” în activitatea concertistică. : Astfel : deplânge' condiţia 

nefavorabilă a muzicianului, formulează. rechizitorii la adresa oficialități, insensibilă 

la dificulțăţile de fiecare zi ale slujitorilor Euterpei..Cu totul sporadic, criticul se axează 

pe clişeul cronicii, de regulă la primele audiții şi la premierele lirice, preferând ipostaza 

de „avocat! sau medic” al breslei pe care o reprezintă, adjudecându-şi, într-un anume îel; 

funcţia de purtător, de cuvânt; 'de reprezentant al intereselor muzicienilor. Ii 

, Nu poate fi ignorat faptul că Mihail Jora şi-a susținut activitatea publicistică 

in cea mai fertilă etapă a criticii muzicale din România, când exista o vastă reţea: de publi- 

câţii care acordau spaţiu rubricilor muzicale, având. drept cronicari permanenţi persona- 

lităţi cu nume de rezonanţă, fiecare cu stilul şi amprenta sa, ducând în final la.o, adevărată 

„polifonie” de.opinii în reflectarea, aceleiaşi manilestări muzicale. Ca atare, nu era prea 

Uşor să-ți găseşti calea proprie, să fii tu însuţi, într-un context competitiv, când te conirun- 

tai:cu nume ca : A. Alessandrescu 7, LI ndependance. Roumaine, IE. L.. Manu şi.Al. Petro- 

viei. —. Rampa, .G. “Breazul —. Îndreplarea,. E, Cerbu — Adevărul literar. şi artistic, S. 

Cocorăscu £ Adeiărul, M. Botez — Viitorul, E. “Ciomac — Îndreptarea, C. Brăiloiu. — 

Dimineaţa, E. D. Fagure — Lupia,, M.. Simionescu-Râmniceanu — Universul, M. 

Munteanu —' Epoca (pentru anii 19211924)... a 

a sir Cât, priveşte a doua fază. — '1937— 1941 —,.Mihail - Jora se alla: în competiţie cu 

ECioniac:E Cuveriţul. A. Tudot -“ Rampa, R. Alexandrescu — Universul, M. Sebastian 

— L'Independance Roumaine, D. Mihăilescu-Toscani — Porunca tremii, C. Nottara — 

Dimineaţa, Tr. Selmaru — Vremea, L.. Popovici. =. Buna. Vestire, N.. |. sLazăr — Neamul 

Roiiânesc, V. “Gheorghiu — Revista Fundajiilor Regale, C. Delavrancea —.Li Moment, 

B. Sarcu: — Dreplatea, D.: Lipatti. — Libevtalca,:R:;. Georgescu — Viaţa Românească, H. 
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Răzvan '—!Vremea,.] „:V. Pandelescu.— Seinnialul, MM: "Andricu -—:Le Moment, G: Brea- zul — Acțiunea, R. Dianu — Curentul, T. Ciortea. ;-— Chemarea. vremit,ii:G.: Sbârcea — Porunca. vremii, H. „Stanca: — Curentul literar, fără să. reținem cronicarii. răzleți;: păsageri, ori pe cei care apelau la pseudonime... isus, Pi a atitea pe 4 „4 Într-o-asemenea amploare ŞI: diversitate, ce'se intiuiesc din: şirul: lung: nominalizat, apare limpede că, nu:era deloc simplu să afirmi;un stil, o" individualitate:elar conturată îi peisajul criticii muzicale, să găseşti! o traiectorie difetită ;de confratele. de la: cotidianul de. vizavi, cu care, concurai în. atragerea” cumpărătorului; ă cititorului: Iată :de-ce, Mihail Jora. :a optat, bănuim, pentru o scriere pamiletară,;o critică. de atitudine şi nu'consemna- tivă, nu-atât. în problemele de „Creație, propriu-zisă: (deşi, nici, ăcestea: nu' lipsesc), ci “mai ales in; domeniul vieţii. muzicale.. Criticul;lua. apărarea profesiunii de: “muzician; : dEmon- strând viabilitatea, forţa şi necesitatea arței Sunetelor. „:-. si ji i orb „in mt În semn de: prețuire,; de 'recunoaștere a merite] a fost primit. în martie 1922:membru în Asociația c b îi: Diagrama publicisticii muzicale a :lii :M ii pai 

or'în domeniul'scrisului, iMihail'Jora 
viticilor: drâniatici işi muzicali 135. : ! Tate îm Po lo], Ca ae ei gi det Er alui Mihail :Joră 'se' prezintă astfel: it e     PE a pet ri LI DI DI E La 

    

      

    

      
    

      

  
  

               

; pia o et „tii mii, Pi ti pt e ec 0 miti zi LINA 
a fo TI SER 909 boa |: a aa oi sea 
Anul” 1: 1916. 1919. 1920 1921, 1922 '1923 | ' 1924 "'| 1925 î1935' „1936 - 
ho ee ic he LA INC IIE PO DE a a rii a 

Matei tnt 
Periodicul . | Rampa | ii bi Orient,. a cp ei 
Critic Viața a Revista "vremii : Da Ma A permanent .: românească |: se ni a i iti | ic i. pt . i, za tu, N ARII ÎNC E E A SI miaeae pe it zii ii - 

Periodicul | MA uzieai |. [ee "Săptămâna d uzică,. i: |, Dimineaţa 
Critic” -. a Di RR pi, p MUILCIĂ,, 2, | 52 Poezie. | Izoorașul 

, „i: E ai ai : i Pa de DR i EAI pe 

ocazional , Da PI N a „ mtelectuale Universul i IE 
aaa „i : . : ap zi j > pe . | , i şi artistice „EI Argiis ti "i o | imi a e a) tc et tir 

i Anul:,...-| 1937 11938. |.:. 1939 „1940. 1941. »i;1955::1957 ;.:[::1960. „1963 ;:1964 1966 1969 

Periodicul . .|.:, Timpul vs it i 
Critic .. ! LII SI i pu pia ti „tu | Ira E i fa 
permanent | .,.. i te tii age cpt ui ID iodicul î| tt cae a a tt Pta i 

Periodicul ! E A mi | Muzica e | Contemporanul., „Muzica |. 
Critic -: ia Sai Analele Aca-! | ':  Scinteia :- Tribuna. 
ocazional ni | qemiei SCIA: |-i:: :» România liberă? - 
ij 

SERE a: Pi paie 
+ + Primul articol semnat de Mihail Jora'a fost Richayd Vagnai şi arta: laică, “apărut în două: numere! consecutive din Muzica (nr. 3—4, 1916), în care îşi “exprima” adiniraţia pentru geniul creatoruliri de la Bayreuth, pe care nu-l considera doar un 'artist,mare, ci şi un spirit civilizator, cu rădăcini adânci în muzica lui]. $. „Bach. Criticul subliniază, în mod insistent, interferarea 'artei wagneriene cu natura..." Ceea ce 'admirăm în dra- mele lui Wagner, şi ceea ce poate nu observăm destul, e.felul cum lucrurile neinsufleţite ale naturii exterioare se trezesc la viaţă ; e puterea extraordinară prin câre leagă €l natura 

Teatrul liric intră în preocupările tânărului . muzician, fapt afirmat in ărticol ul Opera Română, în care vehiculează idei de actualitate, precum instituţionalizarea de către Stat a acesteia, ridicarea nivelului spectacolelor şi, indeosebi, înnoirea. repertoriului. Mihail sii Ea - A Ri - . . Se 4 ei a 
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„153 PI SI Adunarea „Asociaţiei "criticilor dramatici și muzicali”, În: Rampa, VI. i martie 1922,;:p. 3: bi SIR SE , 155 bis Tora. M... Richard IVagner și aa clasică. În: Muzica, |i 4 aprilie 1916, p. 149 
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Jora sc afla într-o fază de preţuire a genului, după ce-l frecventase în anii de studii petre- 
cuți la Leipzigiconsiderând muzica de operă . ;.. „arta care himinează sufletul omenesc” 1%, 
ini: Într-un fel; vederile sale se înscriău pe traiectoria postulatelor formulate de George 
Enescu,;:care dorea să'avem o Operă: Română stabilă; unde să se cânte în limba noastră și 
să sejoace: narile creaţii; inclusiv -capodoperelelui Wagner, Mozart, Bizet; Gounod, R. 
Strauss, Verdi (în ceea ce-l:privește pe ultimul, nu cu titlurile de tinerețe, ci cu, Falstaff) 1%. 
i! 'Indetizia. oficialității de-a 'se” angaja în susținerea Operei, în subvenţionarea ci, 
după ce George Stephănescu o întemeiase în 1885 și an de'an protagoniștii ei se entuziasmau 
în speranţa că li se va satisface dezideratul, îl determină'pe Mihail Jora să reitereze această 
chestiune; iinrolându-sc în rândurile 'celor care militau. pentru... „implinirea acestui 
vis”. Şi cerândiconstriiirea unui sediu' corespunzător, personal artistic, condiţii de repeti- 
ţii, finanțarea de către stat. i 

Autorul descrie mai întâi precaritatea trupelor ambulante în care sunt nevoiţi să 
se. angajeze artiștii lirici, cu un repertoriu axat: pe câteva titluri, datorate compozitorilor 
Donizetti. şi: Verdi:: Canonada împotriva repertoriului apare destul'de curioasă, îndeosebi 
aprecierile negative asupra lui Puccini: ...” Şi ne îndărătnicim să ascultăm în fiecare 
an..aceleaşi. opere învechite şi: demodate, al căror gust: ieftin şi 'vulgar este pata neagră a 
muzicii din, toate. secolele. Ce 'poate fi mai inestetic în muzică decât  țipetele, gesturile 

mări și. brutalităţile care abundă în partiturile lui Puccini? Ce vrea să zică această mu- 

zică, ..care caută'să fie « veristă!) şi care'nui'e decât de bâlci?. ..: Operele D-lui Puccini et 

comp. te.infioară și te dezgustă”.:- aa 

ui. i: Ce recomandă Mihail „Jora în locul operelor: pe 'care le detestă ? Are un program, 

o alternativă ?.:Da, el jalonează principiile unui. repertoriu echilibrat, în care să nu 'pre- 

domine literatura italiană. „Sunt atâtea comori necunoscute de publicul, nostru, care 

vor fi apreciate cel puţinitot atât cât-Traviatele, Ebreile şi Luciile de care nu mai putem 

scăpa.. Nu .am' putea cânta oare Orpheu işi: Iphigenia de Gluck? Dar Flautul fermecal şi 

Nunta -hii :Figaro. de, Mozart ?::Dâr Freischiilz-ul lui Weber? Vreţi muzică italienească ? 

Să se cânte. Bărbierul lui Rossini: Otello de Verdi, Mephistofele de Boito. Muzica franceză : 

Carmei,, :Werther,. Şainson şi Dalila. Muzica rusească : Eugen Oneghin şi Dama de pică.” 

Operele prea grele sunt excluse de la sine::Wagner, de asemenea, ca fiind prea dificil 

de realizat în condiţii bune.:,,Cu toate acestea, cu'multă silință, Lohengrin şi-Vasul fau- 

lomă. ar, putea fi jucate”. Să menţionăm și faptul că Mihail Jora se exprimă in termeni: 

admirativi la adresa operei Salomeea de R- Strauss. .. Da . De 

> Platforma avansată de muizician a fost prompt-amendată în paginile ziarului Rampa, 

intr-un material semnat cu inițialele A. M., în care se consideră prea radicalerecomandările 

pentru repertoriul Operei Române; luându-se apărarea lui Puccini. De asemenea, se regretă 

absenţa. referirilor la creația românească. Ca atare, Mihail Jora este acuzat de ... „sno- 

bism muzical” '%, Tată deci, cum curajoasele opinii ale tânărului muzician declanșează 

reacții contrare și tentative de punere la punct. Mihail Jora a replicat vehement, după 

două săptămâni, tot în. Rampa:( Tribuna liberă, IV, 699, 17 ianuarie 1920, p. 1), sub forma 

unei. scrisori extrem de combative. Întârzierea se explică prin faptul că se afla la Paris, 

articolele, care-l atacau, semnate de.A. M., fiindu-i trimise de prietenul său, compozitorul 

Alfred :Alessandrescu. Mihail: Jora se consideră „injurat” pe patru: coloane ... „pentru 

faptul că am îndrăznit :să scriu că operele lui Puccini şi Leoncavallo sunt departe de a 

merita renumele făcut de o reclamă bine condusă”. aa N 

„„.. “Articolul compozitorului primește după o lună întâmpinarea „in proză”, care tră- 

dează de fapt „indignarea” lui A. M. Muzicianul ironizează în continuare, cu vervă polemi- 

că : .... „Și această indignare a fost așternută pe hârtie cu un lux de lipsă de urbanitate, 

  

„150 Jora, M.-0, era Română: În: Muzica, II, 1 noiembrie 1919, p. 15. em a, 
153 Da dA propas di POpira chez nous. În: L'Independance Roumaine, XNNNVIII, 

12229, 26 octombrie 1915,p. 1. i pe , 
158 M., A. [Măller, Artur]. Tribuna. liberă. Cultura muzicală a publicului nostru. În: Rampa, 

MI, 693 şi 684, 24 și 20 decembrie 99, pl. i: 

22].



; pai : ii : port Pa fe e ppm pete as, i ce hri sis îsi 
a pata aa et o Pa Mili Po a „ri zl care. întrece. chiar lipsa de-bun gust a compozitorilor, susnumiţi, Dl, A...M.. este, desigur, un «intelecțual », și în această calitate; iubeşte muzica; lui. Puccini. Mai, mult. însă, tună și trăzneşte „contra. îndrăzriețului, care, gândește altiel,e Calificativele. de.:« nepoliteţă ; “«curâj 5 (casă nu spunem, altfel), «necuviincios »,, « pătimaș:»,,« lipsă de rațiune Și modes- tic », € agresiv », «snob. muzical » etc.;se îngrămădesc, la adreșa-mea în, progresie.crescândă,” ui. Ahail Jora se simte onorat de acuzaţiile care: se'aduc în Jegătură.cu atitudinea nega: tivă faţă de compozitorii lirici italieni, deoarece se află în: compânia.unor, redutabili-muzi: colOgi germani și frâricezi : Hugo Riemahn, Max. Chop, Albert Lavignac,, Romain, Rolland și Jules Combaricu, ....- „care au îndrăznit să gândească și să şerie în diferitele.lor cărți că şcoala. dramatică modernă ităliană este lipsită de orice simț, esteție””....., După ceiA-M. - va deschide cărțile acestor autori, va putea a: ca accepta ca și alții șă, aibă ideile lor și-să;şi le 
exprime deschis, , DE tuia miere aoiubraaur SA îeca mtreoța Îi d i: ii Di 

„tiu ajEvident, categorică, opinie. nefavorabilă. autorilor.italieni. esteio âtitudine: inerentă vârstei. Ulterior, Mihail, Jora va, găsi în pagini de Puccini și merite:pe care nuiva ezita să. 
le, releve,; i tei o ii int sita zi Pat sati riţi 
. Die În continuare, muzicianul își, apără, creația. proprie.șiipe. cea: a lui Alfred: :Alessan-: drescu,, minimalizate de preopinentul său... -...,, Să-mi deie voie: d-l-A.M.să-ii spun că 
acea Swilă,pe, care d-lui, o, intitulează « infantilă », „cât și poemul; simfonic: Acteonal:lui 
Alfred, Alessandrescu, care, tot, pentru ; același:domn A. M.. nir-i,decât un;.«.elev-care. are talent și promite pentru Viitor », Vor fi cântate în iarna: aceastavla; inuldin :concertele 
Colonne (poate că a auzit, şi dumnealui de, aceste concerte), lucru care nu. li .s-a întâmplat 
nici, lui, Puccini, nici lui;I-eoncavallo,.chiar. când:nu, mai aveau nimic de promis'« pentru 
viitor Di ca tie tai i oii, a Dl ata stea e ata „uz Ch prilejul împlinirii. unui an, de [a moartea lui Paul;Ciunțu, Mihail Jora îi face un vibrant portret, arătând că ;afost. nu. numai iuntalentat compozitor, (cere. tipărirea partiturilor sale), dar. și „un dirijor, de,muzică simfonică, unul, din. primii noştri''şefi: de. orchestră, care, a-avut „angaj amente de durată .peste hoţare (la Rostock: şi: Gosslar):: la Colonia, câștigase; un concurs pentru un, post de dirijor, laicare participaseră. 150 de.can- didăţi, fapt ce poate spune ceva, despre competenţa. sa... muza age ea popii „ii î Serierile lui, Mihail. Jora . vehiculează interesante idci.. O contiiniă; și "Scrisoarea. din Paris, articol care semnalează :noul val muzical ;francez; (careva exercită şi asupra: perso- nalității sale o vie influență). Compozitorul: pare: intrigat: de -atitudinca» deloc! favorabilă 
a, francezilor. faţă:-de. muzica Sermană, deși entuziasmul-la audierea 'recentă ia: muzicii wWagneriene „a produs ... „„Consternarea:-detractorilor'?!  Relevă ::succesăli: muzicienilor români la Paris, indeosebi al.lui „George Enescu, Şi sc. ocupă de'noua. pleiadă: de: comipozi- 
tori. Deși manifestă.o atitudincicritică față de: tinerii creatori: francezi, prea repede'dis- puși „să-și vândă...... sufletul pentru un acord neexploatat sau' un timbru de:i orchestră 
necunoscut încă... în partiţiile cărora: nu găsești o conducere logică:a ideilor muzicăle”, 
Mihail Jora îi susține, văzând firească, trecerea ştafetei în mâna. lor.:,, Debussy, Dukas; Ravel par. aproape îmbătrâniţi pe lângă Pierre Menu,. Arthur.'Honegger; 'Georges' Aurie, 
Louis Durey, Darius, Milhaud.. Nimeni nu îndrăznește.s-o spună, :dar.cei dintâi vor fi: tra- 
taţi ca... 4 pompieri ».de către cei tineri, urmând soarta lui::Briineau,-- Rabaud,/ Dupare și atâția. alţii, care sunt,ca şi ieşiţi din circulaţie” 1%, Și totuşi,.atitudineii'sa era priâlnică 
spiritului muzical din Franța (Debussy, cât și Ravel). Se ii -* iu tapet 

Participă la ancheta despre muzica românească, inițiată de redacția revistei Muzica, 
relevând o:matură concepţie. . După :ce intervine! în favoarea creației: păpulare, 'a :cărei entitate. iu poate fi contestată: (după. cum nu poate fi negată ființă limbii române), ză- 
bovește asupra handicapului cu carese coniruntă compozitorii noștri, Care nu au o îndelun- gată tradiţie în arta profesionistă și sunt nevoiţi, după ce Șl-au însușit complicâta tehnică 
li 
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:2%89: Jora, M. Paul Cîuntu: În: Muzica; IL; 1 noiembrie 1919, p. 45. : o DIE 
19 Jora, M. Scrisoare din Paris. În: Muzica, 11,i4—5, februărie-martie 1920, p. 1152153, 
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a muzicii. occidentale șisecretele arţei componistice, să le uite, pentri': . ..,;a crea un gen 

nou. FOMânese lit re iii i Pr i 

iii „Apare interesant, de.știut că; în această anchetă, printre.altele,; compozitorul enu:: 

meră genurile ce se pretează cel mai bine specificului stilului românesc.: tabloul muzical,: 

poemul. simfonic. și :baletul:. Era dezvăluiț, în acest fel, crezul pe care, ulterior,.l-a concre- 

tizat;în, propria-i: creație. iii pe te Pe 
iși. AJltimul, material, publicat: în. Muzica este, de, astă dată, consacrat unei probleme» 

de, prospectare:teorețică, Titlul..pare concludent :. Sunetele care se. văd. şi culorile. care se; 
aud ; în fond, o corespondenţă din Paris, înfățișând concluziile lui .M..;Doney, care &fec-, 

tuase,:inveștigaţii „în : respectivul, domeniu, interesându-i, pe, tinerii compozitori:!*, 
„+ Numele lui Mihail; Jora se, întâlnește o singură daţă și.în. revista : ieșeană Viața, 
românească (XII, 10 decembrie, 1920, p., 620--623, Cronică - muzicală.. Concertele Filar-. 

moncii;),: nu însă. pentru a scrie, despre o manifestare curentă, ci pentru a susține creația: 

simfonică: românească, înscrisă, pe .afișul ;unuia: dintre, concerte, Mai. întâi, criticul: relevă: 

Ca Pe amare poe? pe e 

însemnătatea acestor, concerte, mai exact a: Filarmonicii, făcându-i, şi un scurt. istoric, 
add |. pda WI . . : o . . 

subliniind nimbul, artistic pe care îl revarsă asupra Capitalei. „Pe drept,cuvânt se poate, 

spune, că. actualmente Bucureştiul ;a, devenit un-centru muzical serios, din. care muzica: 
proastă; tinde să dispară, din ce în ce*;,Orchestra actuală îi apare superioară celei din anii, 

trecuți și, astfel, meritele tânărului dirijor „George, Georgescu se conturează cu limpezime.: 

"Mihail Jora insistă asupra. fiecărei compoziţii ;audiate. Două fragmente -sim/fonice! 

de Lone] Perlea;... „„degajă o;mare vitalitate și dovada unui temperament muzical remar- 

. . 4 ' 

cabil”, :Cel. mai mult. apreciază, în contextul respectivului. concert, „Preludiul. de. Filip: 

Lazăr, :,„Uzând; de' multiplele. combinaţii de, timbruri:la care se, pretează, instrumentaţia' 

modernă; Preludiul, —, minunat, orchestrat —,ne-a:dat din nou prilejul să apreciem gustul: 

delicat și fin, în inspiraţie, precum, şi; noblețea țesăturii temelor, calități cu care d-l Lazăr: 

ne-a deprins încă. de la Sonata „Pentru pioară, şi: pian în mi minor”. Poemul. simfonic de 

Victor Gheorghiu;este, criticat,; slăbiciunea, constând, într-o. +, „„monotonie,. explicabilă: 

printeLo lipsă mai frecventă de modulaţii și tin abuz de pedală în bas... : en e 
și, .„Din,a treia, decadă a lunii,octo brie;1921, Mihail Jora intră,în arena criticii muzi- 

cale, cu. adevărat, începând, să, publice la ziarul bucureștean de limbă :Iranceză. L'Orient. 

și apoi la Revisia vremii. Această intempestivă desfășurare paralelă pare contrariantă, 

dar, ca. nu prezintă suprapuneri, deoarece. criticul are grijă să nu abordeze aceeaşi temă 

și deci, să:nu se repete, Din chiar. modalitatea prezentării. reperelor vieţii muzicale se. 

diferenţiază profilurile materialelor. În L'Orient, Mihail: Jora face retrospectiva evenimente- 
lor muzicale (însuși genericul o spune : La semaine musicale, mai apoi Chroniqute musicale), 

în timp ce în Revisfa,vreinii susține. Cronica muzicală şi rar Nole muzicale sau Anul muzi= 

cal, când realizează bilânţul celor mai semnificative momente. Cât privește periodicitatea 

apariţiei materialelor, aceasta nu este prea strictă : unele se inserau și la interval: de două 

săptămâni a Aa | | 

Urmând lui Diamandi Gheciu la rubrica muzicală în L'Orieut, Mihail Jora a-debutat 
* 

la 26 6ctombrie 1921 cu cronica la recitalul sopranei Nectara Flondor, de şase ani indră- 

gita publicului vienez și foarte elogiată pentru arta sa. „Une purete cristalline dans tous les' 

registres, seconde par une technique remarquablement appuyce Sur la facilite naturelle 

d'atteindre jusqw'asi fa. de-la 6-eme octave; une diction parfaite, une mimique qui nous 

fait regretter 'de ne pas entendre M-me Flondor ă l'Opera, font de notre jeune compatriote 

une artiste de tout. premier ordre” "*. | | 
a 

. Pi 
a. 

| | 

„18. Jora, M. Muzica românească. În: Muzica, II, 12 octombrie 1920, p. 301. | 

„152 “Jora, M. Sunetele care se văd şi culorile care se: aud. În: Muzica, II, 2. decembrie 1920, 

PS > | ata 

8 Jora, ME. La semaine musicale.. Le Concert A. Flondor. 3-eme concert symphonique. În: 

LOrient, IN, 855. 26 octombrie 1921, p. 1.-„0 puritate cristalină în toate registrele, dublată de. o 

tehnică în mod remarcabil grefată pe facilitatea naturală de a ajunge pina la fa din octava a 6-a, 

0. dicţie perfectă, O mimică ce ne face să regretâăm de a nu o asculta pe D-na Flondor la Operă,. 

. 

Fi A - . - ._.» . . . 
ac din tânăra noastră 'compatriotă o artistă de prim ordin”. 
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ia: “Mihail: Jora îi adresează 'cuvinte laudative pentru felul cum'a cântat fiecare piesă 
luată în parte, în următoarea cronică având remarci pozitive şi la adresa dirijorului Umberto 
Pessione,'careja' condus! orchestra âcompaniatoare, prilej uind'și o 'primă' audiție; lieduri de compozitorul! ăustriac "]. Marx, favorabil--cotate. ai 
--:» «Cu toate:că-!dirijorul: Egisto “Tango 'se bucura 'de apirecierea criticului! (,,sobre et: 

bien €quillibr6”), totuși concertele sale nu s-au ridicat la nivelul altor manifestări ate orchestrei, fapt explicat prin:oboseăla instrumentiștilor. Şi următorul simfonie al aceluiași şet de orchestră îi apare criticului în parte nerealizat : „les 'concerts'de la'Philharmonique continuent leur: sârie:noire! 164, > viii iii e e dit i Cronicile: asupră“evenimentelor săptămânii respectă: rețetarul cerut, oferind: infor- 
maţii: și evaluări: extrem'ide clare și meşteşugit formulăte: Mihail Jora, va' acorda atenţie și concertelor dirijorului francez Henri'Morin,--care a stârnit admiraţie în cercul melomani: lor; bucureşteni pririimahniera: să 'străliicitoare de a conduce orchestră; susținând. cu brio: și „un număr 'de prime! audiții. : Consideraţiile :criticului despre muzică audiată în aceste 

E IE 

concerte apar grăitoare pentru estetică'sa. Asfel, :S;7zfonia în Si bemol major de'E: Chausson: este;,;.":-. une oeuvre:claire,-vivânte et d'une 'tacture solide”../, "deși! cu "prea! puternice 
influențe -wagneriene!" Istar,-poeimil 'simfonici datoraţ lui: Vincent :D'Indy, îi apărea ca o creație... :de pleine maturit&”. În Maurice Ravel: Mihail Jora identifică. „le plus impres- sioniste::des compositeurs francais 'actuels:: Celui-ci est un peintre de:la :musique;'aimant les: couleurs luxuriantes, tout! en'&vitant: les:rudesses'orchestrales:: 185: - --:: a „1 „ii: Arta şefului”de orchestrăiifrancez 'a fost pe larg analizată după ciclul: de'concerte 
susținut, M.:] ora. considerându-l: uriul dintre aşii baghetei acelor: ani." Și pentru! pianistul 
1. Achron,; care concerta destul de-des' pe ătunci, criticul: găseşte! cuvinte 'de îmbărbătare. 
O satisfacţie 'deosebită '0- trăiește! cronicarul când; întrinul idiri: concertele! lui' George Georgescu, /âre ocazia să asculte Simfonia ur.'1'de George Enescu, care 'bencficiază "de o caracterizare, prea puțin cunoscută, pestă care nu 'se poate'trece; compozitorul român 
apare “raportat la H.--Berlioz,: “dânduri-se; câștig de cauză, datorită ştiinţei muzicale pe care o posedă în plus. ;,Crest:une gigantesque avalanche de thmes'et' de toiitrethămes qui vous €crase, tout en tenant votre'&sprit-continuallement tendu. L'ocuivre entire! reflăte Lagitation, qui vibre:dans:le 'cerveaia 'de ce :musicicin: 'qui ne pourraitiâtre corapar&quă a pa e Disperata esa Aa Ş a a te 7 Berlioz: îi: i iti NE iii i | NI „i! Comme celui-ci,: Enesco-st-un r&volutiorihaite tin initia teii dune nouvelle; musi- que ; comme Berlioz; il' posstde le'd&mori du rythme st de la liberte de la niclodie“; comme Beilioz, enfin; il est: un maitre'de.instrumentătion. Mais'il a une “superioritâ ecrasânte sur Berlioz + sa formidable'science musicale. Grotpez, toutes ces qualites et, vous! vous Ten- 
drez facilement compte: de: ce: que: peut signifier l'ocuvre'crâe par păreil cerveau”!*. 
„î- Criticul nu scapă ocazia” să' setinaleze punţile ce se stabilesc între; muzică romă- 
ncască: și cea franceză, sau' mâi apoi italiănă, fapt determinat 'de: prezenţa la pupitrul 

Pia .. ia. ps 

  

o fi i : F . ” , HI pt pia a „iii 1% Jora: M: La'semaine' musicale. Dernier concert 'syim phoitique“ dirigă Bar AMI. Tango. 2-0me, Concert N. Flondor: În:::L'Orient,:1V,' S61;-: 1921, 'p: 1. ;„Concertele Filarmonicii! continuă seria lor neagră”, i... DR i ea pia „1% Jora, M. La. semaine; musicale. M..H, Morin: dirige 3 concerts.di/fereuts en- une semaine. . ; . 7 . _ . . ai a. 0 21... În: L'Oricut, V, 872, 17, noiembrie. 1922, p, 1.:,;...0 lucrare, clară, vie şi de, o factură solidă”. ... 
„3. de'deplină maturitate”... „cel. mai impresionist dintre compozitorii francezi ăctuali. Acesta este 
un pictor al muzicii, iubind culorile luxuriante, evitând însă. ăsprimile, orchestrâle”, aa 16 Jora, M. La semaine musicale. La dernizre semaine des conceris:I1.:Alorin. Les 'relations musicales Franco-Roumaines. La I-tre sym Phonie de M. Enesco ă la Philarmonique. În: L'Orient, IV, 
884, 1 decembrie 1921, p. 1. „Este o gigantică avalanșă de teme şi de contrateme care vă striveşte, 
ținându-vă spiritul intr-o continuă! încordare. Întreaga lucrare reflectă frământarea care vibrează în 
mintea acestui muzician, care nu ar putea fi comparat decât cu Berlioz. 
i Ca și acesta, Enescu este un revoluţionar, un iniţiatoral unei noi muzici; , , 

- . PE A : 
.-. : . 7 , 

at , oz : 
LINII INNA Mit: ad. 

ca: și Berlioz, posedă 
demonul ritmului şi al libertăţii melodiei; ca-și Berlioz, în fine, este-un maestru al orchestraţiei. 
Dar are.o superioritate zdrobitoare faţă de Berlioz: formidabila sa știință muzicală.: Grupaţi toate 
aceste calităţi și vă: veţi da seama: cu uşurinţă de ceea ce poate însemna opera creată de un ase- 
menea creier''. a a - a 
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Filarmonicii a dirijorului, Alceo. Toni. Cu interes a fost urmărit şi concertul consacrat lui 
M. Andreescu-Skeletti, reținându-se, în mod special, Satira 1117, după Eminescu, și Visul 
visurilor. („,solidement. construits, bien 6quilibrâs”).... Lui Mihail. Jora însă nu-i putea 
șcăpa masiva prezență a influenţei wagneriene, care strivea personalitatea compozitorului. 
„Mai mult, regretă. faptul că, deşi, a studiat la Conservatorul din Paris, nu a reţinut nimic 
„din cuceririle compozitorilor, francezi. Concluzia pe care.o formulează ne apare extrem 
de 'însemnată, pentru. cunoașterea: ideilor sale ;asupra orientării compozitorului român. 
„Nous, ne: saurions imposer, notre goât ă l'auteur;.nous pensons n€anmoins qu'il serait 
plus juste pour un compositeur roumain de puiser son inspiration ă la source si richement 
colorce de notre musique populaire, que d'aller la chercher ailleurs” 17, o 
i vu: Gu: entuziașm.scrie Mihail, Jora despre, inaugurarea stagiunii Operei Române, ca 
instituţie de stat,.cu Lobengrin, dirijat de George Enescu. Că wagnerian convins; criticul 
avea toate motivele să jubileze, mai ales că soliștii, corul, orchestra au fost la înălțime, 
furnizând un spectacol de neuitat. ;, i i: RI 
su, Succesul Simfoniei a IX-a: de Beethoven, care răsuna pentru a şasea oară într-un 
răstimp scurt, nu-l, impresionează. Dimpotrivă, se ridică vehement impotriva programării 
fără discernământ. a acestei. capodopere, considerând că este o creaţie de excepție, căreia 
-i se cuvine un tratament 'adecvat. În demonstraţia, sa, criticul recurge la următorul raţio- 
.nament :, ,,;.;: Sunt culmi în această operă. ce n-au fost încă atinse până în ziua de azi, 
iar prin;nobleţea sentimentelor, și tratarea lor, rămâne unică în literatura muzicală, 

„+ Și atunci,se pune. întrebarea :i are dreptul Simfonia a'] X-a: să fie popularizată ca. 
orice lucrare simfonică, prin execuţiuni prea frecvente? Hotărât nu. 

„i + Nu poate-fi'cântată. decât'în anumite momente și în-anumite condițiuni, determi- 
imate de însuși caracterul ei excepțional în muzică.. Ea trebuie să stea departe de progra- 
mele zilnice ale concertelor simfonice, după cum, pe scenă, Parsifal .e iîndrituit a fi exe- 
cutat cât mai rari: iat 

, 

' - Observând 'reteptivitateă' publicului la creaţiile lui Ernest Chausson și Maurice 
Ravel, Mihail Jora, de data aceasta cronicar la: Revista vremii, cere Filarmonicii să înscrie 

în repertoriu titluri: ce reprezintă curentele 'moderne, “deoarece, dacă în domeniul litera- 

iturii și artelor plăstice sc oferă așa ceva, de ce .... „s-ar face o excepție în domeniul muzi- 
cii?... Așadar, să ni se ofere nu'numai-muzică pe care și copiii o cunosc, ci și lucrări noi, 

Sau cel puţin! nâcântate la! noi 0 

|? “Se pare că Mihail! Jorâl-accepta cu, greu încadrarea în clișeele cronicii, căutând 
formule. nioi.. Se poate afirma că le găsește în Cronica mizizicală care urmează, ce poartă 
Subtitiul î Aai: niltă bundvoiiiţă' peniru mişcarea muzicală (nr. |; 11 decembrie 1921), 
unde insistă 'asupra dificultăţilor cu căre se confruntă muzicianul în afirmare, evident, la 

noi, fiindcă organizarea unui concert la Ateneul Român constituia o mare problemă, de vreme 
ce chiria sălii costa 5000 1ei''1000 afişele, 1025000 colaborarea orchestrei şi 32% repre- 
zenta impozitul către stat: În asemenea condiții apare mai uşoară lansarea în străinătate, 
exemplul muzicichilor George Enescu, Stan Golestari; George Boskoff, iar recent succesul 
lui George Georgescu la Paris. „Abia atunci, când consacrat și în străinătate, va reuşi 

Să se facă cunoscut și în țară la el, va fi scutit de epitetele de « geniu » sau de € imbecil 2, ci 

i 

DEI 
. . Pe 

i Dacii i A Me: 

1% Jora, M.':Lă 'semaine *musicale,. Conceris. de musique italiene, Recital Andreesco. 2-eme 
concert symphonique en abonnement. În; L'Orient, IV, 890, S decembrie 1921, p. 1. a. „SOlid cons- 
„truite, bine echilibrate'*... „Noi nu încercăm să impunem gustul nostru autorului; cu toate aces- 

“tea, ne gândim că'ar fi mai just pentru: un compozitor -român. de a merge cu inspiraţia sa la izvorul 

Atat de bogat colorat al niuzicii noastre populare, decât să o caute în altă parte . | 

192. i“ Jora, ML. Chronique' nisicale.: Ouiverture de POpera. In: L'Orient, IV, 896, 15 decembrie 

PL LL 

, 

” EI NA Li PI Pa .. | . apa e - . 

19 Jora, M. Cui Brilejil aiidițiilor Simfoniei a L-a. În: Revista vremii, |, 1, 30 octombrie 
„1921,.p. De . 

130 Jora, M Notiţe viuzitale. În: Rezista eremii, |, 2, 13 noiembrie 1921, p. 13. 

13 — e. 234 
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considerat 'drept un simplu muritor; ce-şi aduce părtieica, lui-de muncă la înălţarea, artei 

care dînnobilează sufletele? 17. i. EI a 

111! + Suecesele' reprezentaţiilor :Lohengrin şi: Boema pe scena Operei “Române îl fac 

“pe Mihail: Jora să ridice, între altele, problema localului pe care-această însemnată insti- 

“tuţie de cultură nu-l posedă! Crede că înălțarea clădirii Cercului Militar nu era de urgenţa 

'reclamată de editiciul Operei. Cu satisfacție, criticul constată 'că în spectacolele noi „nu 

-mai persistă carenţele vetuste ale: artei lirice... ' Efectele: vocale ieftine și 'răsuflate, 

“ieșirile inopinate la rampă, 'concepția. de a se evidenția: cu orice preț, în ciuda rigorilor 

textului şi a ansamblului, trebuiau să: dispâră de pe scena unei Opere de Stat. Și au dis- 
părut”. . cad Ce a N N NONE Ia II Ri Dia Matia 

d . : --* Interesant apare faptul că: aprecierile: nefăvorabile: la adresă: creaţiei lui Puccini 

iniu'se reiterează; dimpotrivă. 'Exigentul, Mihail Jora pare câștigat de: ţinuta! artistică a 

operelor vizionate. „Şi Lohengrin; şi Boema au fost cântate în modul cel:mai satisfăcător, 

dându-ne impresia unor reprezentații cinstite și de bun gust”. - e» aia 
A . 

În articolul Asii] muzical trece în revistă activitatea instituțiilor în 1921; conclu- 

'zionând cu îmbucurătoarea constatare : „E neîndoios că de la război încoace gustul muzicii 

a făcut mari progrese la noi în țară”. Evidenţiază, pentru prestațiile avute, Filarmonica, 

"Opera Română şi corala Cântarea' României dirijată de- Marcel Botez ..: „În tăcere, fără 

“zgomot, fără reclamă, Cântarea României intră în al treilea an de'existență; cu conştiinţa 

împăcată de a fi-contribuit la dezvoltarea și evoluţia culturii muzicale a unui public ce nu 

posedă totdeauna mijloacele materiale de-a: urmări concertele simfonice sau reprezenta- 

țiile de operă”. i ec e i IER Ia a 

: Si Filarmonica era lăudată : .... „cele trei 

! . i „i Pa . 

S concerte săptămânale, cu care ne-a obiș- 

-nuit vajnicul ei director, d.:George Georgescu, formează hrana 'suiletească :a întregului 

-public meloman bucureștean”. ... : cs it RE 

În domeniul creaţiei muzicale, Mihail Jora reţine prime audiții datorate lui. Lonel 
„Perlea, Filip Lazăr, Dimitrie Cuclin; Alexandru Zirra, dar mai ales , George Enescu, căruia 
i s-a. cântat versiunea definitivă a Simfoniei a III-a, ... „lucrare grandioasă, de o factură 

filozofică şi muzicală ce depășește .toate creațiunile muzicale ale timpurilor „actuale, n-a 

pt 

„fost. evident înțeleasă de mulți, dar oricum, toţi.care au ascultat-o au rămas subjugați 

de puterea: și:bogăţia ce se revarsă din această monumentală operă” 15, .. ... 
Admiraţia şi prețuirea personalității și muzicii lui George. Enescu, Vor forma, în 

cele din urmă, una din axele ideatice ale criticului Mihail Jora, revenind obsesiv în paginile 

„scrierilor sale. Rândurile încredințate Revistei vremii vor căpăta însă un nou caracter, 

profilându-se drept intervenţii, postulate, revendicări, în timp ce, în L'Orient,. cronica 

“muzicală, tipologia acesteia se menţine. Referindu-se la două concerte distanțate, se 

„opreşte la pianiştii Muza. Ghermani-Ciomac și Filip Lazăr, apreciaţi prin superlative, 

“îndeosebi ultimul, pentru felul cum a susținut Bazlesca de Richard Strauss, in compania 
E . 2 - e gi: . g Ea . la. i 

orchestrei conduse de George Georgescu. Reţine că... „,M. Lazăr a le grand merite de. ne 
A : :> - . ti vi 

„pas &tre un virtuose, ) entends un acrobate de la musique, dans le genre de M. Sirota” ... » 

“Una din operele recomandate de către Mihail Jora în 1919 pentru a fi înscrisă În 

repertoriul Operei Române, Mefistofele de A. Boito, a văzut lumina rampei, determinând 

cuvinte pozitive la adresa realizării artistice. În privința muzicii însă, criticul a avut 0 

profundă. dezamăgire, ceea ce justifică abundența rezervelor.. Singurele merite sesizate 

în partitură constau în asimilarea principiilor wagneriene, element inedit în opera itaâ- 

Mo 

  

iu Ţora, M. Cronica muzicală. Mai multă bunăvoință pentru mişcarea muzicală. În: Revista 

vremii, |, 4, il decembrie 1921, p. 14. | | | o. , 

112 -Jora,- M. Cronica muzicală. Opera Română, două succese: Lohengrin și Boema. În: Revistă 

vremii, I, 5, 25 decembrie 1921, p. 14. - : A 

. 133 Jora, M. Anul muzical. În: Revista vremii, |, 6, 8 ianuarie 1922, p. 16—17. 

133 ora, M. Chronique musicale. Deux pianistes: Me M. Germani-Ciomac et A. Ph. „Lazar. 

În: L'Orieni, V, 914, 5 ianuarie 1922, p. 1. „Dl. Lazăr are marele merit de a nu fi un virtuoz, înţelez 

prin aceasta un acrobat al muzicii, în genul d-lui Sirota”. IE 
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liană. În'rest, mai nimic, demn 'de reținut, iar spiritul caustic al criticului se desfăşoară 
cu generozitate. „En general, Mephistopheles vous laisse impression d'une oeuvre de 
laquelle on s'attendait ă mieux. Elle vous captive par endroits, mais ne vous enthousiasme 
pâs : elle vous force ă Pâcouter jusqu'au bout, dans Vattente continuelle du point cul m i- 
nant, mais c'est en vain,il n'arrive: pas et on sort quelque peu dâsappointe ă la fin du 
spectacle. C'est vraiment 'dommage. Entre le Faust de Gounod et le Mephistopheles de 
Boito, mes prefârances vont ă La Damnation de Faust de Berlioz, qui a seul râussi ă 6lever 
la musique ă la hauteur du texte, en la rendant humaine et &mouvante” 1%, - -:: | 
„i: Plecând la Paris, criticul își întrerupe activitatea publicistică, în locul vacant fiind 

invitat, 'pentru câteva săptămâni, Edgar Istratty. La întoarcere, reintră în atribuţii la 
ziarul 'L'Orient, semnând! cronica la simfonicul Filarmonicii, în care a răsunat, în primă 
audiție, Suita română de Filip Lazăr. Mihail Jora elogiază primele două părţi, considerân: 
du-le desăvârșite ; "de 'asemenea, a III-a, strălucitoare, însă finalul —-partea a IV-a — 
descumpănește, neridicând tonusul cum s-ar fi cuvenit, desfășurarea ideilor apărându-i 
confuză. 'Orchestrâția însă — excelentă. Compozitorului i se 'reproșează subordonarea 
gândirii stilului preconizat de N.A. Rimski-Korsakov. O serie de observaţii se referă la 
maiiiera de realizare a specificului românesc, care nu i se pare fericit găsită. „Je ne lui en 
fais pas un reproche ; il est difficile d'&crire en pur roumain... De lă provient la difficulte 
d'&crire des motifs specifiques roumains, qui existent pourtant dans la partition”:"*, 
1» “Intransigenţa criticului era. evidentă. .Îl deranja, de exemplu, .reclama care; se 
ifăcea celebrităților ; aproape toți soliștii străini care veneau să-și etaleze arta la noi erau 
prezentaţi, în materialele premergătoare manitestării, drept ;.. „cel mai..." -.„,Nous 
avons-protest€ et continuons ă'le faire chaque fois: que l'occasion se prâsente, contre la 
maniăre ridicule et barbare! d'annoncer un artiste ctranger â notre public.” Prilejul îl 
oferă tenorul rus Smirnoff,.:Mihail Jora demonstrând că arta sa nu. este nicidecum cea 
recomandată cu superlative!?, : . îi , 
i... Muzica baletului 'Mihoanele Arlequinului: de R. Drigo, montat pe scena Operei 
Române, îi apare cronicarului ... „ignoble, et elle pervertira encore plus le goiit musical 
de notre grand public”. Nu are cuvinte defavorabile libretului... „,qui n'est pas plus 
mauvais qwun'autre” "5, Interpretarea a fost la înălțime: atât soliștii, cât și corpul de 
balet (alcătuit din nume de rezonanță, emigranţi de la Petrograd și Moscova) ; dirijorul 
A. Glatauer. — profesionist. i Sa | Isa 

Chestiuni ardente, de natură estetică și sociologică, decurg din articolul Ar/iştii 
Sirăini şi cultura noastră muzicală, în care se deplânge nivelul scăzut al marelui public, 

ca și inegalitățile în cultura. muzicală, ce se pot sesiza la concerte, și nu numai. Criticul 

„4% Jora; M. Chronique musicale. A VOptra: Mephistophels, opera en quatre actes, 

Poime ea musique d'Arrigo Boiro, d'apris le Faust de Goethe. în: L'Orient, V, 918, 12 ianuarie 1922, 
p. î. „În general, AM efistofele lasă impresia unei opere de la care ne-am fi așteptat la mai mult, Ea 

captivează pe alocuri, dar nu entuziasmează ; te determină să o asculți până la capăt, in aștepta- 
rea continu: a punctului culminant, dar e în zadar, fiindcă cl nu sosește și rămâi, într-un fel, deza- 
miigit ia sfârşitul spectacolului. E cu adevărat păcat. Între Faust de Gounod și Mefistofele de Boito, 
preferinţele mele se îndreaptă către Damnațiunea lui Fause de Berlioz, singura care reușește să ridice 

muzica la înălțimea textului, făcând-o omenească și emoţionantă”. , | 
__%6 Jora,'M. La semaine musicale. 12-22 Concert symphonique. La Suile Roumaine de M. Ph. 

Lazăr. În: L'Orieut, V, 958, 2 martie 1922, p. 1. „Nu îi fac nici un'reproș; este dificil de'a scrie 

intr-un stil pur românesc... De acolo provine dificultatea de a scrie motive specifice românești, 
Care există totuşi în partitură”. : | a 
2. 1. 117 Jora, M. Pa semaiire musicale. Concert Smirno/f.. . În: L'Oricul, V, 964, 9 martie 1922, 

„Am protestat şi continuăm să o facem, de fiecare dată când este cazul, im potriva manierei ridicole 

ȘI barbare de prezentare a unui artist străin publicului nostru”... , ae 
PO4s 12 Jora, M. La semaine musicale. Concert Smirnoff. I-er Concert T. de Suncievitz, A 
2 bera: Les millions d'Arlequin, ballet en un acte de DR. Drigo. în: IPOrient, V, 964, 9 martie 1922 

. . , . . - „ 

PI "„Tușinoasă și va perverti și mai mult gustul muzical al marelui public al nostru"... „care nu 
ste mai rău decât altele” - | 
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a. 

(e 

pare intrigat de faptul. că perșoane inteligente, de formaţie, ințelecțuală, buni. cunoscători 
ai, literaturii şi picturii posi ÎŞI: declară cu.0 naivitate adorabilă, că preferă, Cavaleria 
rusticană lui, Tristan, Și O simfonie de Ceaikovski uneia de. Enescu”. AER 
i De asemenea, criticul ia atitudine, față, de tendința miniralizării arței muzicale 
în "rocesul de formare! a generaţiilor. „Este. o “greșeală, thindamentală a crede că muzică 

ar, Îace o excepție faţă de celelalte arte, limitând, emoțiunea artistică, la o impresie, a.sim- 
furilor” Na 

Trei interpreți : rețin atenţia criticului : dirijorul şi. corpozitotul. Felix Weinigartiiă 
pianista Tatiana, de Sanciewitz Și soprana Viorica, Ursuleac. Evident, vâlva stârnită de 
venirea maestrului german nu putea;să nu-l incite şi.pe.. Mihail. Jora car€, firesc, îi acordă 
deosebită atenţie. „Le plus grand chef. d'orchestre, de Pactualite”, . . preia, criticul cu 
ușoară. ironie, genericele afișelor care 'vesteau cele. trei simfonice, Concertele 1- -au "cucerit 
însă, dovadă, schița portretistică : „„Cest toujours un vrai plaisir | de Voir, M. Weingartner 
monter au pupitre, attaquer avec calme et grandeur V'ocuvre qu: "il. se propose, de Giriger, 
garder. pendant toute la durâe de ! execution „une serenit€ impressionante, qui se tra- 
duit. par, des gestes mesures, admirablement rythmes et qui frappent les, executants 
et, les hypnotisent.. jamais un geste de trop, extâriorisant violemment. sa “flamme, inte- 
rieure” 

IRI II A DE ERIE MITĂ al i, 

La polul opus s se, situcază aprecierile asupra, compozitorului. AVeingartner; care. și-a 
prezentat, Simfonia. Nr. 4 şi Uvertura Furtuna,. decepționând datorită: limbajului. anacro- 
Nic..,,„Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir en dire; autant du compositeur.., Celui-ci 

ne;se contente pas. de composer des oeuvres, dont.invention. melodique, harmonique et 
orchestrale. est pauvre ;.mais il persiste ă l'6crire dans le style vieillot et banalise de lecole 
de Leipzig, admirable, cole du temps de Jadassohn et de -Reinecke, mais bien. surannce 
de nos: jours” par,tout ce qu'un Debussy, un. Schânberg ou un, Stravinsky. ont.. „dâcouvert 
en musique. Ne pas tenir compte des progrts râalises pendant. ces; 25, derniăres ; annees 
dans le domaine de la composition est une chose incomprehensible' 'de la. part: d un musi- 

cien comme A. Weingartner”! 1%; 
„Merite de necontestat, alături de banalităţi, reperează 1 Mihail ora. în partitura 

operei i Navareza de ]. Massenet. În al doilea spectacol a debutat ca dirijor A. Alessandrescu, 
prilej de;a i se semnala o serie de calităţi, întrevăzându-i-se o, frumoasă: carieră în teatrul 
liric şi, în general, la pupitru. Mihail Jora se lasă furat de Subtilitățile orchestraţiei dintr-o 

'simfonie,de A. Dvorak și nu pregetă 'să laude V/fava de B. Smetana, a.cărui muzică € e... 

„poetique ă souhait, simple, claire et reposante” %!, ai 

die 7 i: iDintre dirijorii urmăriți la pupitrul Filarmonicii îl remarcă pe: 1. Patin „plen 
de temperament, qui connait ă fond son metier” În alt plan, îl deranjează sistemul” de pro- 
Noe 

  

” „119. Jora, M. Cronica “irzicălă. Artiştii străini şi cultura noastră muzicală, “În: “Revistă premii, 

“11,10, "12 nartie '1922, p. 
io Jora, M. La semaine musicale. “I- -eme Concert T. de Sancieieită, “A. F. Yp rotii gărner. 

Audition de MmeV. Ursuleac. Les representalions ă L'Opera. În: Dot V,971, 16 niartie 1922, p. l. 
„cel mai mare șef de orchestră actual... Este intotdeauna o adevărată plăcere: să-l vezi. pe d 

"Weingartner urcând la pupitru, atacând cu calm și grandoare lucrarea ce şi-a propus să dirijeze, 

păstrând pe întreaga durată a execuţiei o seninătate impresionantă, care se traduce prin gesturi mMăsu- 

rate, admirabil ritmate, ce frapează executanţii şi-i hipnotizează. Niciodată un gest în plus, care 

ar exterioriza în mod violent flacăra sa interioară”. „„Regretăm intens că nu putem. afirma. aceleași 

“lacruri și despre „compozitor. Acesta nu se „mulţumeşte numai să compună lucrări, în care. invenţia 

„melodică, armonică și orchestrală: e săracă; dar persistă a scrie în stilul înv echit și banalizat al 

” școlii de la Leipzig, admirabilă școală pe vremea lui Jadassohn și Reinecke, i însă mult depășită în 

zilele noastre de tot ceea ce un „Debussy, un Schânberg sau un Stravinski au descoperit . în muzică. 

A nu ţine seama de progresele 1 realizate în ultimii 25 de ani în domeniul compoziţiei, este un. „lucru 

- de neînțeles din partea unui muzician ca d. Weingartner”. 

:* 381 Jora, M. La semaine musicale. d la Philharmonique: Deux concers sm phoniques diriges 

“par A. Oscar Nedbal. A VOpera: La Nasuraise, e pisode Iyrique en 2 actes de ]. Massenel. În: L'Ori- 

. ent, V, 983, 30 martie 1922, p.. 
. „poetică după polta inimii, simpli, clară s și "odihnitoare”. A 
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gramare existent la prima noastră orcheștră simfonică, lipsit de o.evidenţă clară și de pers-- 
pectivă, facilitând repetările. unor. titluri.la scurte intervale, ca şi permanentizarea unui 
cerc închis de titluri, care astfel, în mod fatal, revin. „„Pourquoi faut-il entendre 4 ou 5 fois 
par saison les mâmes oeuvres ă la Philharmonique? Pour quelle .raison, ne varie-t-on pas 
suffisamment les programimes de ces concerts, que l'orcheştre finira par jouer par cocur ?"" 12, 
+... Cronicile referitoare la spectacolele lirice conţin aprecieri pitorești, bogate în idei.: 
Astfel, muzicianul supune unei ample priviri analitice spectacolul Land, incepând cu 
fabulaţia aflată la, baza libretului, desconspirând clișee ce, cu; greu se mai puteau accep- 
ta, trecând apoi la muzică, pentru a: constata că este superioară textului... Cu toate că: 
este o „operă populară”, Lakme nu este singura cerută de public, ci şi Lohengrin, aceasta 
ajungând la Bucureşti la a 25-a reprezentaţie și fiind în continuare. un spectacol de atracţie 
al stagiunii. În consecință, recomandă o mai judicioasă selecție a, titlurilor,. evitându-se 
operele cu subiecte „absurde și, ridicole”, ca . și. partiturile, pline de convenţionalism '*. 
„Citind un articol .denigrator la, adresa muzicii. din țarar noastră, „publicat în 

Zeitschrift. fiir Musik (61922), avându-i ca autori pe Hâlâne și Branco Burmaz, Mihail 
Jora ia atitudine, intr-un pamflet acidulat, constatând că, autorii nu.găsesc în.peisajul 
transilvănean decât muzica săsească. Ca atare, criticul apreciază că lipsa: de obiectivi- 

tate se impleteşte cu tonul răuvoitor. „Mărturisesc că nu mi s-a intâmplat încă să citesc 
intr-o revistă muzicală insanităţi de felul acestora”: Și cum pana criticului ştie să incheie 
intotdeauna printr-o poantă sau o sintagmă de efect, nici în acest caz nu se dezminte, 

deoarece relei credinţe i.se cuvine o replică adecvată. „Domnule doctor Burmaz, calmează 
nervii doamnei Burmaz. Găsește dumneata mijlocul:cel mai bun pentru a o potoli. Altfel 

ne vei face să credem că tot dumneaei te-a convins că d-na Mitzi Hintz de la Hermannstadt 
cântă mai frumos decât Eneșcu” 1... . E E 

În vara anului 1922, când la Operă s-a produs o neașteptată mutație — schimba- 
rea directorului Scarlat Cocorăscu — ,. Mihail Jora își exprimă. surprinderea in termeni 

vehemenţi, deoareceiinstituția fusese bine condusă. „A dat mai întâi o mare lovitură vechiu- 

lui repertoriu, clișeu, înlocuindu-l cu unul serios şi de bun gust. Între Lohengrin, cu care 

și-a inceput stagiunea, şi Samson şi Dalila, cu care s-a sfârșit, au avut loc șapte opere, 

din care una singură, Lakme, poate că ar fiputut lipsi” Da: 

 -Bineinţeles,. criticul își exprimă dorința ca noul director, George Georgescu, să-i 

permită în viitorul'apropiat să constate că este .... „the right man in the.right place”. 

Cu toate acestea, faptul că a luat locul lui S. Cocorăscu ar trebui să-l apese. „Socotim 
că, în aşteptare, conștiința d-tale va fi tulburată de câte ori se va întâlni faţă în faţă cu 

d. Cocorăscu” 1. ci : i 

. . 

Rămânând în domeniul-operei, Mihail Jora a fost incântat de spectacolul cu Vasul 

Jantoină, în premieră, cu care s-a deșchis stagiunea 1922-— 1923, văzând in, Richard Wagner 

pe compozitorul care ...,,restera le porte-fanion incontestable du.mouvement musical 

dramatique, le crâateur d'un art nouveau, que Benedetto Marcello, Gluck et plus tard 

Weber n'avaicnt faits que pressentir”” ... Fiecare compartiment câre și-a dat obolul 

la reuşita spectacolului este analizat de către Mihail Jora, elogiindu-i în mod deosebit pe 

ai 152. Jora; M.,La semaine musicale. M. Alfred Alessandresco a debute comite chef d'orchestre 

197067. Conceris de la Philharmoniquc. Revuc des divers audilious. În: L'Oricut, V, 990, 7 aprilie 

DRE Plin de temperament, care își cunoaște în profunzime meseria”. | ae - 

„De ce trebuie să' ascultăm de 4 sau Sori pe stagiune aceleași lucrări la Filarmonică? Din ce rațiune 

fu se variază suficient programele acestor concerte, pe care orchestra va sfârşi a le cânta pe dina- 
ară?” RR . : 

183 Jora, M. La semaine musicale. Lakmă, opera comique cn 3 ackes de Leo Delibes. În: L'Ori- 

ent, V, 996, 14 aprilie 1922, p. |. . SE _ | E 

151 “Jora, M.. Saşii din Ardeal și artele. În: Reuista vremii, IL, 14,7 mai 1922, p. 14. 

„*:%5 Jora, M. Cronica muzicală. Schimbarca direcțici de la Operă. În: Revista vremii, 11; 17, 
18 iunie 1922, p. 14.- E E i 
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soliști : şi pe dirijorul George Georgescu, care „dirigea la represenitation avec Slan et aiiour, 
et fit souvent ressortir de P orchestre de trăs belles sonoritâs.” 1%, -::! -  -: i 

" Încărcate de subtile reflecții, rândurile consăcr ate spectacălutui” Bărbicral. din 
Sevilla pot fi considerate drept capodoperă a genului cronicăresc,' ună dintre: cele: "mai 
savuroase scrieri semnate de către Mihail Jora. „Le grand Rossini, 'le compositetir qui 
futpeut-âtre le plus îât6 de son vivant, âvait coutume de dire : « Il'restera de moi le troi: 
sieme acte d'Ofhello, le deuxiăme de Guillaume Tell'et tout le Barbie, peut-âtre »” »! 
“În judecăţile sale, criticul crede că Nunta lui Figaro „este opera 'comică cea “mai 
fină dir câte există” în timp ce Bârbierul din Sevilla îi apare drept cea mai fină dintre 
cele burlesce. „Seul Le Barbier nous 'enchante 'encore, car il 'est: d'une gaiet€ musicale 
extraordinaire, d'une verdeur. < inspiralion et d'une  richesse a orchestration Surprenante 
chez un gamin de vingt quatre ans” a “ 

__ Stilul 'rossinian este surprins. cu mult spirit de pătrundere: il ma pas plus” tot 

expos6 un motif de quelques mesures, qu'il le brode ă perte de vue et le rend absolument 
pareil â tous les 'âutres. Îl repăte ă satiâte les' mâmes paroles pendant un quart d'heiire: 
Sa musique roucoulante et gazouillante lui parait galement propre ă traduire: la Verve 
ironique de Figaro, la. passion d'Almaviva et la jalousie de Bartholo”:: : 

Criticul i însă n-a fost mulțumit de traducerea libretului : „Mon entnousiasie ieste 
tout aussi reserve, quant ă la traduction roumaine, faite : avec un mauvais: „goât, qui expli- 
que largement Vanonimat, du traducteur” 1%. 

Revine la concertele Filarmonicii, supunând tirului e criticii sale girecțivinea; “care 
Tiu 'dă semne că deţine criterii ferme în alcătuirea: programelor. Din această câuză, reper- 
totiul cultivat era cel din vremurile lui Dimitrie Dinicu .:. Ca atare, neoferind! titluri 
noi, zone necunoscute ale creaţiei, G. Georgescu nu tace operă instructivă muzicală. Argu- 
mentele- conducătorilor administrativi ai Filarmonicii, care vehiculau ideea că publicul 
nu este cultivat, că manifestă opinii conservatoare, că n-ar accepta “muzica: modernă, 

sunt respinse de Mihail Jora. În consecință, se“ pledează. pentru asimilarea partiturilor 
contemporane, dar nu ale celor de felul Variaţiunilor pe o temă proprie de G. Szell, audiate 
într-un simfonic, care îi apar primitive, simpliste, compozitorul fiind criticat cu asprime 
pentru că nu dă semne de receptare a noilor tehnici. „Manquant d'originalite, se contentant 

de .copier R. Strauss, auquel il emprunte souvent, note.ă .note,: des.phrases-et des frag- 
ments, M. Szell acheve ses variations horriblement « pompier », lourdes, mastocque$ et 

de mauvais goit.: Finis coronal opus” 188, i A 

  

188 Jora, X AM. Chronigue ntusicale, Ouvesture de Opera. Le Vaisscau fantâme, Opera romantique 

'en 3 actes, paroles eu musique de R. Wagner. În: L'Oricut, V, 1138,:8 octombrie 1922, p.,.1—2. ».-: 
rămâne port-drapelul incontestabil al curentului muzical dramatic, creatorul unei arte noi, pe, 'care 
Benedetto Marcello, Gluck și mai târziu Weber nu au făcut decât s-o prefigureze”. 
i: „a dirijat reprezentaţia cu elan și dragoste, reușind adesea s să scoată din orchestră foarte 

frumoase sonorități” . a 

187 Jora, M. Chronigue musicale. Le Barbicr de Seuille, „opera bou/fe cu. 3 acics de Gioacchina 

Rossini. În: L'Orient, V, 1144, 15 octombrie 1922, p. 1. | 
» „Marele Rossini, compozitorul care a fost poate cel mai sărbătorit in timpul vieţii; “avea obi- 

ceiul să spună: „Va rămâne după mine actul 3 din Otello, al doilea din 1Vi/helm Tell şi întreg . Bărbi- 

crul din Sevilla, poate” „+ „„Doar Băârbierul ne mai incântă încă, fiindcă este de o veselie muzicală 

“extraordinară, de o prospeţime a inspiraţiei şi de o ) bogăţie a orchestraţiei surprinzătoare pentru 

un puşti de 24 de ani' 
„De abia apucă să expună un motiv de câteva măsuri, că îl și înfloreşte cât se.poate şi il 

face in mod absolut asemănător celorlalte. Repetă până la saţictate aceleaşi cuvinte timp de un 

sfert de oră. Muzica sa gânguritoare ș și ciripitoare îi apare deopotrivă proprie a "traduce verva- ironică 

a lui Figaro, pasiunea lui Almaviva și gelozia lui Bartholo”'. 

- „Entuziasmul meu rămâne la fel de rezervat în ceea ce priveşte traducerea românească, făcută 

cu un prost gust care explică din plin anonimatul traducătorului”. 

188 Jora, M. Chronique musicale. La Philharmoniquc: 2-eute concert sym phoniquc. În: L'Oricnl, 

V, 1162, 5 noiembrie 1922, p. 1.,,...Lipsit de originalitate şi imulţumindu-se să-l copieze pe:R. Strauss, 

de la care imprumută adesea, notă de notă, fraze și fragmente, Dl. Szell iși termină variaţiunile 

într-un oribil stil « pompieristic», greoi, disgraţios şi de prost gust. Finis coronat opus”.! 

i 

r 
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1 1: “Pozitiv a fost apreciat Cvartetul Rose, foarte des aflat in turneu la Bucureşti, pen- 

tru că înscria în programele sale, pe lângă creaţii clasice şi romantice, titluri moderne, . 

(C. Debussy, spre exemplu) '%. oc i 

: ::* Din nou Mihail Jora: atacă: probleme cardinale ale muzicii românești în articolul 

Orizonturi noi, informând cititorii că Oscar Nedbal a primit misiunea reorganizării orches- . 

trei simfonice George Enescu din Iaşi: Dirijorul a anunţat că va insera în fiecare manifes-: 

tare publică .o creaţie semnată de un autor român. Cum însă și George Georgescu inscri- 

sese pe. afişul coricertului :din 22 .noiembrie 1922 poemul Vrâjile Armidei de Ion Nonna: 

Otescu, criticul ar vrea să creadă că acesta a revenit la sentimente mai bune pentru muzica. 

românească. Iată de ce tonul cronicii sale apare optimist, dar nu intrutotul încrezător. 

„Să fie acest reviriment un început de respect pentru producţiile româneşti, iar. sămânța 

aruncată la laşi de către d..Nedbal un imbold și o încurajare spre munca nesocotită până 

acum? Ne place să credem că da! 1%. . :.: - IE ă 

- Ultima cronică publicată de către Mihail Jora in cotidianul L'Orient a fost con- 

sacrată artei :lui Bruno Walter, care: dirijase două simfonice la' Filarmonică. Cuvintele 

de admiraţie se revarsă cu dărnicie :: ,„M.: Bruno Walter fait partie de la rare classe de. 

vrais chefîs d'orchestre, qui: ne dirigent pas pour le public. Il ne recourt pas aux grandes. 

gestes, vides et pompeux” !”. Să fie asemenea remarci trimiteri cu subînţeles. pe adresa. 

deţinătorilor baghetei de-la noi? A aaa :; E 

-".. Se răresc colaborările și la Revista vremii, muzicianul cedând. rubrica lui Emil 

Riegler-Dinu şi Constantin Brăiloiu. Astfel, în anul 1923 semnează numai trei materiale, 

şi tot atâtea:in anul 1924, datând numai din primul trimestru. O neobişnuită cronică are 

ca temă simfonicele din: 11 şi 12 martie 1923, pagini ce glisează spre portretizarea. diri- 

jorului Felix Weingartner:' O evocare efectuată cu mijloacele basmului, ce trasează con- 

tururile vieţii şi: artei. maestrului, atunci ... - „când steaua sa începea să 'apună'1*. 

Aşadar, o cronică: muzicală —-poveste! Să însemne oare că Mihail Jora 1și 

manifesta. insatisfacția faţă de cadrul strivitor al acesteia ? Să înţelegem că se incercau, 

structuri noi? Sau era un simplu joc al capriciului? E De 

Cronica la concertul cameral. George Enescu-Alired Alessandrescu se transformă 

intr-o pledoarie vibrantă-pentru muzica nouă. Mihail Jora nu mai insistă asupra COMpo-. 

nentelor înscrise în program şi nici asupra felului cum au fost cântate, ci atacă problema 

atitudinii față de această muzică, ascultată în respectivul concert, datorată compozitorilor 

Florent Schmitt, Albert Roussel, G. Ropartz și M. Witkowski, concert al.cărul scop edu- 

cativ fusese. declarat.:.:... „familiarizarea publicului. cu : noile curente muzicale” ...,: 

al căror merit era ... „de a descătușa arta muzicală: de rutina mediocră şi de clişeele 

banale” ...: i ; ÎN DR Ia Ia ÎI , 

„Mihail Jora crede în muzica acestor compozitori. „Şi dacă Enescu se încumetă să 

fie interpretul lor dezinteresat — interpret ideal, de altfel, căci le valorifică operele prin 

redarea acelei vieţi interioare, ce adesea, la o simplă citire, pare că le lipseşte —, eo cheză- 

şie de putere:creatoare ce o posedă aceşti renovatori, discutaţi încă astăzi, necontestaţi 

poate mâine”....... | _ A ae „i i 

, Lui George Enescu și, în acest caz, lui Alfred Alessandrescu li se atribuie merite 

in familiarizarea cu muzica modernă ... „Dacă astăzi publicul nostru nu se mal sperie 

- i az ? NE , i a IL | „. 

„i +18 Jora, M, Cronica muzicală. Cvânetul Rose la București. În: Revista vremii, Il, 22, 12 noiem- 

brie 1922, p. 12. | | a 

p. 14 1% Jora, M. Cronica muzicală. Orizonturi noi. În: Revista vremii, IL, 23, 26 noiembrie 1922, 

v 121 Jora, M. Chronique  musicale. Un grand chef d'orchestre: Bruno Walter. În: L'Oricnt, 

» 1186, 5 decembrie 1922, p. 1. pm NI 

„____ De Bruno Walter face parte din rara clasă a adevăraţilor șefi de orchestră, care nu diri- 

Jează pentru public. Nu recurge la gesturi mari, goale și pompoase"... a E 

„4 992, ! . p i . -. i i 3 marti 

1923, p, ora MF. IVeingariner.. O poveste pentru copii. În: Revista vremii, LII, 5, 18 martie 
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de un quartet: de Ravel: 'Sau de « o sonată ailui Florent: Schmitt; aceasta e incontestabil 
datorită lor”.18.;  : .:.: E a e tat rit pe 

„__. Premiera operei Walhiria î ii dă ocazia lui Mihail Jora să'răia atacul: la adresă:recu- 
zitei. anacronice, așă cum făcuse în 1919.:E, într-un fel, o:nouă variațiune: pe:o temă'cunos- 
cută... Suntem dintre acei care demult cerem: repertoriul: wagnerian: la: Operă,; fie: chiar 
in condițiuni cât de modeste şi simple, pentru a:scoate pe cât-posibil publicul de sub influ- 
ența vătămătoare muzicală a marelui repertoriu. A rămâne. în: cercul strâmt şi: obtuz al 
bel-canto-ului, a auzi veşnic aceleași: opere răsutlate; aceleași: arii zaharisite, in traduceri 
penibile, aceleaşi efecte senzaţionale de a cânta pentru a epata: publicul, ar. dovedi o:neno- 
rocită. mentalitate, dispărută! chiar: de. la operele din provinciile cele: mai- depărtate ale 
Apusului.”" i „pi ERE PI IE TEEN aaa ate 

Criticul descrie Walkiria, prezentâniău i atributele, Şinu, scapă ocazia. de a-i: amo: 
nesta, pe un ton polemic, pe aceia care s-au întruptat din muzica:!wagneriană, pentru ca 
apoi să se recuze, susținând; ca un admirator sincer şi consecvent, însemnătatea de necon- 
testat a operei maestrului de la Bayreuth. „Cât despre acei puțini la număr, care se leapădă 
de Wagner, după ce l-au venerat ani de-a rândul; nu le:rămâne decât să se intituleze cu 
emfază. « antiwagnerieni », descoperind citate în: muzica! sa, pe'care W agner nu: le-a tăgă- 
duit niciodată, sau ridiculizând:anume situaţii, a căror: realizăre.scenică este, ce: e drept; 
anevoioasă, dar ale cărui concepții artistice sunt pe atât de valabile, pe.cât de. originale: 
Şi nu cu ironii sau ct paradoxuri putea-var $ să: dărâme temelia; solidă: ridicată 'de Wagner, 
pe care întreaga: muzică modernă e clădită. iti pt toare e ie 
„1, Distribuţia a fost 'de zile mari: Gr. Teoidorescu, o. Grozovskă, V. Rabega. Regia, 
în schimb, neglijentă. George Georgescu . .. ;,dirijează cu mare claritate; reliefând intreaga 
reţea. tematică şi contrapunctică, cu îndemânare de mare artist”. 194 pre di zi e 

"Două interprete, violonista, Alma Moodie şi sopraria Nectara Flondor au' reținut, : 
de asemenea, atenţia criticului. Mai ales aceasta din urmă, fiindcă-u:*,,a adus pe lângă 
arta. sa impecabilă de a:cânta, o adiere de farmec, de entuziasm și de frăgezime, cât: şi o 
lipsă de blazare artistică, cu care suntem mai puţin obișnuiți pe meleagurile. noastre” 1%: 

n cea din urmă cronică: publicată în' Revista vremii, Mihail.:Jora. se: opreşte tot 
în stera: artei lirice, de astă dată tratând! chestiuni: generate de proaspătul act al.concesio- 
nării Operei : : Române, care a' declanșat: numeroase: reacţii” negative; deoarece: mecanismul 
apărea deconcertant,; straniu: (statul acorda. unor foşti slujbaşi: ai instituţiei gestiunea işi 
avutul, privatizând-o, dar, concomitent, nu înceta să: o subveriționeze). Temerile dezvă- 
luite erau justificate;: fiindcă: interese financiare! vor: prima i în. defavoarea. calităţii muzi- 

cale, latura comercială subordonând-o deci: pe cea'artistică, » sii. ri it i 

Mihail Jora merge atât de departe în identificarea cauzelor care au determinat o 
atare decizie, evident! greşită, încât, se întreabă dacă nu:se intenționează, inicele'din urmă, 
desfiinţarea Operei “Românie. „Este un fapt: care':ne' interesează '- -— scria : Mihail 'Jota — şi 
care priveşte nu o măruntă chestiune de ilegalitate său o: nicinsemnată: problemă | bănească: 
Este partea artistică Şi culturală pe care acca: instituţie de stat ne-â' acordat-o, de bine 
de rău, până acum, şi care, întrebarea este, „va putea să se, >, menţină in noul regim, 'al con- 

cesionării 2” i 
' Beneficiarul, se cunoaşte, a fost: directorul: George Georgescu, căruia Mihail Jora 

ii adresează asemenea indemnuri... „,Leapădă-te de lumea concesionării, care nu-ţi 
va aduce nici o satisfacție personală, care te va scârbi ca om și ca artist, care te va, distruge 
chiar, fiindcă vei fi veşnic învinuit de monstrucasa instituțiă pe care 6 conduci.” Din 
nefericire, acest avertisment. s-a adeverit. .. 

-î 193 Jora; M. Cronica muzicală. Concertele Enescu-A lessandrescu, În: „Reoista. vremii, ru, 5, 
6 mai 1923, p. 17—18. = 

vi + 39 Jora, M. Cronica muzicală. Opera Română, „penru prima oară W' altiria. în: „Riaista vre 
mii, III, 16, 18 noiembrie 1923, p.:16.:: Tea 
"1% Jora, M. Cronica. muzicală. Concertul Nectara E londor. În: Revista vremii, LU, 18, 6. ianua- 

rie 1924, p. î8. 
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N Materialele publicate 'de Mihail Jora sunt extrem 'de interesante, bogate, cu impli- 

cații multiple şi nu se rezumă doar la comentarea stricță 'â 'evenimentului.. Comipozitorul 

emite idei, face recomandări, lansează! imperative;-susține pledoarți ardente pentru câuza 

riiuzicii “în general şi a muzicii româneşti în special. Apare o modificare în profilul croni- 

cilor, arareori ele încadrându-se stricto sensu in descrierea amănunţită a manifestării con- 

seninate. Chiar și după tonul adoptat în paginile scricrilor, putem decodifica poziţia autori-. 

tară pe care o deține Mihail:Jora în complexul vieţii muzicale românești, permițându-şi nu' 

numai să se pronunţe critic și foarte critic, dar'să şi alerteze oficialitățile într-o anume: 

problemă dificilă, negativă. i sc i 

“Mihail Jora avea moralmente dreptul la: aceasta, fiindcă se dovedise un muzician 

prob, înzestrat cu toate darurile. Nu i se putea reproşa. nimic. Onestitatea demonstrată: 

in“decursul anilor îi conferea autoritate; ceea ce scria. avea girul profesionalităţii, al corec-' 

-titudinii, sincerităţii, dezinteresului personal, al absolutei obiectivități.. El nu se folosea de 

scris pentru interese. personale, ci servea 'viața muzicală, fiind un altruist convins, un 

intolerant atunci când. era.cazul, un polemist virulent, un neindurător critic; pentru care 

adevărul şi susținerea muzicii erau mai-presus de-orice. -. i. = i . 

“La revista Săptămâna maincii intelectuale şi artistice, patronată de Camil Petrescu, 

M. Jora'are o scurtă colaborare. Nu vom face supoziţii dacă parodia nesemnată din numă- 

rul 5, cu titlul ce apare ca o cronică muzicală. (Concert simfonic ),. i-ar 'putea fi sau nu: 

atribuită, mai ales că din numărul: următor. compozitorul semnează cu - pseudonimul 

Ariel, ci vom :recurge. doar la: materialele cu' apartenenţă: declarată. Se constată: două 

aspecte. Primul, deja l-am semnalat : Mihail Jora semnează cu pseudonim ; al: doilea : 

aici publică cele mai convenţionale cronici din toate câte a scris, rezumându-se strict la 

descrierea; manifestării simfonice care: avusese loc.. Remarcile- comportă o anumită doză 

de ironie. Astfel, Simfonia, în mi: minor . =... „s-a bucurat de.o primire caldă din partea 

unui public care e incapabil: încă să-l. iubească. pe Brahms”. Concertul pentru vioară şi 

orchestră. de Saint-Saâns e... „dulce ca un fagure de miere; merge.la inimă”... La 

Till Eulenspiegel, publicul a aplaudat înaintea acordului final... . «motiv de nedumerire 

pentru cronicar: „„Pentru : Dumnezeu, : domnilor, nu. confundați pe R. Strauss cu Erik 

Satie-sau cu Darius-Milhaud.. Autorul Salopeei,are incă obicei bătrânesc şi incheie.o bucată 

pe:un acord consonant”..i În fine, are cuvinte, de prețuire pentru “virtuozitatea contrabasis- 

tului,. Joseph  Prunner 196. iii CR a î 

“+: Hotărât lucru, Mihail Jora nu-și; ascunde „preferințele, iar pentru muzica lui Ceai- 

kovski manitestă idiosincrazie, fiindcă altfel cum s-ar explica asemenea rânduri, dominate 

de sarcasm ?:,,Cu ocazia concesionării Operei, d. Georgescu a ţinut probabil să' sărbă- 

torească 'și la Filarmonică acest 'fericit::eveniment: şi a“dirijat din vechea şi nestrămutata 

sa dragoste : Ceaikovski, două din operele. cele mai 'răsuflate şi goale din câte există in 

literatura: muzicală: Sinifonia paletică şi Uvertura 18572 

"Şi felul cum este relatată intenţia lui George Georgescu de a dirija integrala sim- 

foniilor! beethoveniene demonstrează verva in care se alla criticul. „Mai fericit insă va 

îi d. Georgescu, care nu-și va mai uza creierii pentru a studia. noi partituri. Cum. e atât 

de ocupat cu dificultățile concesionării Operei, o mai bună afacere pentru d-lui nici că 

se putea. Slavă organizatorilor !'.:.....'. DE a Ia 

Nici compozitorul Mihail Andricu nu era cruțat. Felul in care comentează audie- 

rea Poeyului pentru pian şi orchestră op. 1 denotă o anume atitudine, deconspirată de stilul 

acid al cronicii. „D. Andricu pare să fie un muzicant şi un compozitor cuminte. Înţeleg 

prin aceasta calitatea de a păstra formele clasice, in special aceea de sonată, de a expune 

in mod clar motivele — bogate, inspirate —:, de a le dezvolta în mod logic şi dea nu tor- 

: Na i 

, A pi EI . 

INI - . . [i 

125 Aricl. Concerte. În: Săptămâna muncii intelectuale şi artistice, |, 6, 9 februarie 1924, p. 3. 
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tura. auditorul pentru „travaliuri”, așa-numite originale 'şi care de.obicei.nu sunt decât 
proaste imitații ale, şcolilor ultramoderne .occidentale” 17, . E ii 
„+ Simionicul dirijat-de Alfonso Castaldi-este relatat cu 'acribie, cronicarul: oprindu:se 

la fiecare piesă şi oferindu-ne o extrem de'preţioasă apreciere a poemului simfonic: MI, Grsyas. 
„Este 'atâta''logică. în 'această lucrare, atâtâ 'maturitâte de :gândire, atâta "muzicalitate. 
pe'lângă:profunda. originalitate melodică, armonică şi instrumentală, este: mai ales 'atâta 
sinceritate în noutatea concepției generale, încât! nu credem că d-l 'Castaldi să mai poată: 
scrie vreodată ceva care să egaleze pe Marsyas 1%, -. iii ue aaa 

Foarte apreciat ca dirijor, George Georgescu nu este iertat pentru că-s-a angrenat 
în concesionarea: Operei („„aventurosul nostru şei de orchestră”). Revine şi asupra 'manierei 
de interpretare a contrabasistului Joseph Prunner; acuzând „„Zbârnâiturile” prea, exage- 
rate ale instrumentului său. ..;,De ce vrea dumnealui, cu:orice preţ, in dauna: unei sonori- 
tăţi roturide, să arate că'poate acoperi şase contrabasiști?! 189, ti 

” O taină cepoate odată va fi dezlegată : de ce criticul Mihail Jora, cu o atât de preg- 
nantă individualitate, a încetat să mai scrie, cel puţin pentru o vreme? Să se fi exercitat 
intervenții asupra redacțiilor? Desigur, George Georgescu era-o personalitate cu relații, 
dar'chiar. atât de mult:să-l fi deranjat notele critice ale lui Jora? Ceea ce este sigur e fap- 
tul-că însăşi Revista vremii va sucomba, deci nu numai activitatea cronicarului său muzi-. 
cal. Mihail Jora iese; pentru'un timp, din arena publicistică muzicală (un articol la câțiva 
ani neînsemnând infirmarea acestei constatări). Muzicianul avea desigur alte interese, mai. 
insemnate.:-Se. va dedica. actului -componistic, dovadă: fiind suita: Priveliști :moldovenești,. 
la-care lucrează. Va. manifesta interes pentru dirijat şi va primi oferta de a preda la Con- 
servator. ..-.... n src ii pa DR a O DP a a: 

e ; ps] PO IN II : etate 

, ; po i , : . p. 

„» Am'identificat 'totuşi'câteva materiale. răzlețe; în' diverse : periodice ale''vremii. 
Astlel; compozitorul face racursi-ul anului muzical :1924 în ziarul Argus; într-o. viziune 
deprimantă, deși ideea'concluzivă pare luminoasă ::.. „0 înviere muzicală în țara noas- 
tră e posibilă”. Constatările'săle'sunt: dramatice ; orchestrele simfonice sunt desființate, 
(are in:vedere comasarea celor 'două orchestre bucureștene, Filarmonica şi Opera Română, 
ca'şi dizolvarea: orchestrei George Enescu din 'laşi) ; spectacolele lirice nu excelează in privința calităţii ; soliştii români nu sunt: programaţi, și când au curajul să 'organizeze pe cont propriu un- recital; iau de întâmpinat numeroase adversităţi, începând cu costul ridicat al sălii Ateneului Român. „În asemenea condițiuni — conchide cronicarul =: » 
muzicianul român, fie el coinpozitor, fie:el executant sau şef de orchestră: devine'o inuti- 
litate ;socială. E :nu-și:mai poate dezvălui. talentul. ei i i , 
F-i::. Consolarea o oferă Societatea Compozitorilor Români; care e'activă, sprijină muzica 
autohtonă, dovadă fiind cele 12 concerte. pe care le-a: oblăduit în anul ce s-a scurs ci 
“” ș*: După zece. ani, în 1935, -Mihail -Jora' publică .două. articole, semn .că apetitul său 
pentru publicistică renaşte. Primul" este un apel la strângerea rândurilor, ingrijorat fiind 
de vrăjbile şi, ambițiile deşarte ce s-au. ivit în mijlocul muzicienilor.,Se are oare in vedere 
și campania lui, Dimitrie Cuclin declanșată contra lui George Georgescu, ale cărei flăcăii 
nu sc stinseseră incă ? Să [ie la mijloc unele disensiuni ce nu au apărut la suprafaţă ? „„Avem 
oare nevoie de ură nepotolită pentiu a stingheri şi bruma de mișcare muzicală ce se înfiri- 
pează anevoie? Şi'e oare atât de'greu să se respecte talentul şi munca acelora sortiţi să 
iacă artă într-o țară de imbelşugată frumuseţe călăuzitoare?” 2 e et 
DEI E pa 

  

- ! _ oi Ariel. Concertele filarmonicii: fa: Săptămâna mutuncii inteleceuale și artistice, I, CĂ 1 martie 

d Pot” Ariel. Concertele filarmonicii: în:S ăplămâna muncii intelecruale şi antistice, I, 10, 8 martie 

1924, Pia ia. Coisceștele să ptămâiuii. În: Săptămâna muncii intelectuale şi artistice, |, 11, 15 martie 

Încă Pra" Jora, M. Anul muzical. În: Argus, NIL, 3515, 10 ianuarie 1925, p. 4. 
2 +21. Jora, M.Îmbunare. În: Muzică şi Poezie, 1, 2.decembrie 1935, p. 8. 
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„Al doilea material, publicat în' Universul, apare prezentat prin titlu — Mişcarea” 

muzicală în Anglia — şi descrie impresiile călătoriei sale de: documentare, la invitaţia 

făcută: de. British Council. -Plăcut. surprins de pulsul dinamic al-vieţii muzicale şi de cali- 

tatea ansamblurilor simfonice, a “teatrelor, Mihail. Jora are toate temeiurile să fie entu- 

ziasmat, mai ales că a făcut'cunoștință şi cu o foarte interesantă producție componistică 202, 

"+ În 1936, muzicianul are satisfacția de'a reveni la tema; sa preferată — George 

Enescu, al cărui succes cu premiera tragediei lirice Oedip, pe scena Operei Mari din Paris, 

declanşas€ o avalanșă de articole. Astfel, criticul îndreaptă o:săgcată necruțătoare împo- 

triva scepticilor și invidioșilor . . . „De azi inainte, nădăjduicsc că şi cei mai vajnici adver- 

sari ai lui Enescu nu vor nai putea contesta enorma sa personalitate creatoare, care se 

intâlneşte o dată la un secol, şi pe care avem nemărginita. fericire să o socotim drept a 

noastră, a românilor” **, Cr 

- Unicitatea lui George Enescu este susținută de Mihail Joră şi atunci când îi aduce 

un omagiu pentru calitatea sa de membru al Academiei Române. „Ceea ce-l pune deasupra 

tuturor celebrităților muzicale este că nici una nu-l egalează în toate tețele geniului său... . 

Sentimentul admiraţiei se interferează cu cel de mândrie, pentru că Enescu ne aparţine : 

„Este unul din cei mai valoroși servitori ai patriei, una din figurile cele mai dragi din vre- 

| 

mea noastră, faţadă de laudă ;nemăsurată pentru poporul care l-a înţeles, l-a interpretat 

şi l-a înălțat în faţa lumii întregi. ia 

„3... „Da, Enescu este o mare mândrie națională” **.: 

„Activitatea de:critic muzical. va fi'reinnodată în primăvara anului 1937, atunci 

când Grigore. Gafencu va. edita cotidianul” Timpul — o.prezenţă impunătoare în publicis- 

tica românească. Cum cronica muzicală avea tradiție în periodicele noastre, apare normal: 

că lui Mihail. Jorai s-a. acordat spaţiu. Devine astfel colaborator permanent, alături de 

Traian Şelmaru, căruia i se cer articole despre muzica de largă audienţă, cronica discului. . - 

Şi Cella Delavrancea a semnat în primele numere. Cel mai activ însă s-a dovedit a fi Mihail 

Jora, de bună-seamă vocea autorizată să atace și șă intervină în cele mai ardente pro- 

bleme ale fenomenului muzical.: Ei 

La Timpul, Mihail Jora a publicat intens patiu ani la rând, înscriind cea mai fecundă 

etapă a activităţii sale de critic muzical, realizând între 7. mai 1937 şi 9 mai 1941 nu mat 

puţin de 237 titluri — dacă am numărat bine = ,ica şi cel puţin-unul care i se poate atri- 

bui, nesemnat. Fireşte, nu ne vom opri asupra fiecărui. material (am realiza astfel un 

intreg volum), dar nici nu vom trece prea repede în demersul nostru, fiindcă l-am nedrep- 

tăţi pe criticul. Jora, nereliefându-i cu obiectivitate platforma ideatică, temele abordate 

şi stilul care-l definesc. a DI e - 

| În volumul Momente muzicale, care grupează 172 de titluri din această perioadă, 

Mihail: Jora. precizează speciile articolelor sale : povestiri, cronici, note, polemici şi fan- 

tezii muzicale. „Zugrăvind viaţa muzicală românească din acele vremuri, cu umbrele. și 

luminile:ei, autorul se silea să risipească pe cele dintâi și să aducă prinos de laudă celor- 

lalte” — spune muzicianul în prefața volumului. Respectivele materiale reprezintă. . - 

„aspecte de istorie românească pe care generaţiile tinere sunt chemate a le-cerceta pen- 

tru -a cunoaște trecutul și a judeca prezentul. Ele mai au drept scop de a impiedica pe 

unii să cadă în ispita de a-şi inchipui că lumea in general, și muzica in special, ar începe 

cu dânșii 5, | aa e 

, 

„+ „Arta şi inţelegerea nevoii ei au fost cea din urmă grijă a cârmuitorilor de 

până acum şi indeosebi a celor mai mulţi ce s-au perindat la aşa numitul Minister-al Arte- 

202. Jora, M. Mișcarea muzicală în Anglia. În: Universul, 52, 341, 11 decembrie 1935, p. 1—2. 

Jora, M. Un muzician fără pereche. În: Dimincala, 32, 10498, 16 martie 1936, p.9. 

Jora, M: George Enescu la Academia. Română. În: Izorașul, XI, 6 iunie 1936, p. 133. 

Jora, M. Afonrenle muzicale. Bucureşti, Ed. Muzicală, 1965, p. 8. 
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lor”, . . 2% scria Mihail Jora, deconspirând, . într-un: fel,.; una. din temele principale ale activităţii de critic muzical : apărarea intereselor. legitime ale muzicii: şi ;muzicienilor.. 
„și2- „Inapetenţa. la: muzică, - spoiala “de cultură,; mentalitatea ignobilă: au fost. lemas-: cate de Mihail' Jora într-o năraţiune cu:tentă satirică,:ce-l are ca protagonist: pe-, Conu: Iorgu, 'care călătoreşte mult, irecventează. oraşele ce organizează :festivaluri. de răsunet european. Întors de la Salzburg şi. intrebat, ce, șe joacă „acolo, răspunde cu; nonşalanţă : «+. ca peste tot locul : ruletă, şi bacara”, 27, | i ca e fa „Pe tema războiului, care își anunţa iminenta declanșare, Mihail, Jora publică două eseuri, denunțând pericolul. care paște omenirea 2% şi necazurile :amatorului. de muzică. la radio, care nu mai găseşte decât marșuri, militare şi pagini în care. .,; »alămurile su-. nă deoscbit „de puternic” i e După Dictatul de la "Viena, Mihail „Jora scrie o cronică în favoarea artei muzicale, al cărei rol sporeşte în timpurile grele. „Împrejurările dureroase străbătute în ultimele luni, şi care ne:au' trunchiat ţâra, au răscolit întreaga suflare românească, precum in bătrânele vremuri de băjenie,. şi sunt, urmate de nevoia de, refacere și prefacere sujle:, tească a unui popor întreg, ce nu îngăduie incă nervilor noștri zdruncinaţi să-și „caute „ alinarea în beţia sonoră a unui coricert. Socotim că, astăzi, nici una, din arte nu este în stare să îndepărteze grijile şi preocupările ce 'se adună grămadă. peste. sufletele. noastre, şi puţini sunt acei ce se pot. bucura acum, ca odinioară, privind o galerie de tablouri sau, ascultând un concert simfonic” 0 | aaa a „Jora se arată adeseori nemulțumit de felul în care stăpânirea se achita de treburile artistice,. lăsând instituţiile de profil în paragină, intervenind! obstrucţionist! în iproble- mele de repertoriu. „Academia "Regală de Muzică din' Bucureşti: îşi târâie zilele în: două case nepotrivite cu scopul lor, aşezate în cartiere deosebite ;. așa-zisa: Operă Română 'con- tinuă până astăzi să-și înalțe talnica ruină în piața 'Valter' Mărăcineanu ; nitneni'nu s-a invrednicit să clădească o sală a cântării de concerte simfonice ; cenzură''a mers în ultimul timp până acolo, încât a interzis: reprezentarea: operelor Boris Godunov de Musorgski și Alexandru Lăpuşneanu: de Alexandru Zirra ; putem spune, fără: a 'păcătui, 'că regimul. trecut a înăbușit, poate fără să vrea, mișcarea noastră muzicală;' care:dacă: imai trăieşte astăzi e numai datorită inițiativei: particulare a. artiştilor, care âu pus arta:'lor mai: presus de injosirile la care âu fost Supuşi În permanență, 211, it i ist: “Unul din-leitmotivele scrierilor lui. Mihail. Jora este descurajarea birocraţiei, implan- tate in posturile de conducere ale instituţiilor muzicale.prin nişte funcţionari;-contabili, care nu aveau nici'o legătură cu domeniul artistic. În demonstrația: sa; criticul recurge — în finalul articolului pe această: temă — la: întâmplarea cu “directorul de instituţie muzi- cală, care scrie pe cererea de înființare a unui cvartet de coarde „Nu se admite până: nu se va Specifica numărul: executanților. ” 212, ss cai „« În. mod necruţător -stigmatizează partizanatul.; in. aprecierea valorilor, spiritul de căpătuială, susținând breasla muzicienilor. .,,A. sosit. timpul să; ne, revizuim conștiința artistică și să curmăm necompetența: sau bunul plac, intr-un domeniu care cere neapărat urcușul, fără odihnă, spre:pertecţiune” 213, . . i RAR „„: Cu consecvență, Mihail Jora s-a. ridicat in apărarea profesiunii -de. muzician, Cău- tând să demaște mentalitatea. denigratoare, arătând că arta sunetelor, este, complicată şi cere trudă. pentru asimilare, ca. şi pentru.menţinerea formei artistice. Exemplele la care apelează sunt intotdeauna concludente, între care, cel cu agentul electoral. care, ceruse 
—— .. „a Ă PR i. . Ci cf IN 2%" Jora, M. Ofcra Română. În: Timpul, 1, 484, 7 septembrie 1938, p.2., a pia 

„5% Jora, M. ' Poveste tu'joc și 'cântec. În: Timpul, |, 155, 8 octombrie '1937, p.'2i'*: î--: 
204 Jora, M. Variațiuni pe tema războiului. În: Timpul, VI, 495, 15, septembrie 1935, p._ 2. 
2% Jora, M. Muzică de răboi. În: Timpul, IUL, 847, 10 septembrie 1939, p. 2. 

. 219 Ţora, M. Concertul Filarmonicii. În: Timpul, IN, 1240, 13 octombrie. 1940, .p. 2. 
zu „Jora, M. Bilanțul muzical al unei decade. În: Timpul, IV, 1217, 20. septembrie 1940, 

eg pr 

az Jora, M. Artă. şi bircesație. În: Timpul, I, 58, 2 august 1937, p.:2. 
21 Jora, M. Sfârșii de vacanţă. În: Timpul, IL, 122,.5 septembrie 1937,1p. 2. :  



primului ministru să lie numit, .. . „în locul aceluia ce dă din mână, cu un Deţișor, la or- 
chestră” 214, aia NR | a „ni „i dă în . , ; ? - Ş 

m Ca "muzician, deloc indiferent față de 'ccea ce se petrece în sfera activităţii. sale, 
Mihail 'Jora nu tolerează; ingerinţe şi, în acest sens, invocă personalitatea ministrului 
Alexandru Mavrodi, care a gafat în câteva rânduri în probleme de muzică. În consecință. . . 
„credem că bunul simţ românesc va străbate cât de curând şi în artă, spre a'ne feri în 
viitor 'de ridicolul ce pustiește adesea biata noastră viață muzicală” 215. 
"Cana, în' 1940, face bilanţul. activităţilor muzicale ale ultimului deceniu, criticul 
sesizează ” neconcordanţele, existente, cauzate de influențele „nefaste “ale politicienilor : 
„Oamenii care au fost puși să dezlege grelele probleme ale acestei arte erau — afară de 
unele. excepţii — nepregătiţi și nedestoinici ... Oameni nechemaţi, care: parcă. înadins 

fii A 

'erau aşezaţi în fruiitea treburilor muzicale, pentru a destrăma și risipi lucrul bun şi cuviin- 
“cios” 216, Pa D at pa aaa ati . -. -. -. 

. iei Pta ! .. . . .. LR . 

Ă Aa îi ee. As. gi te în. IP . git PR Di 

__" Cu durere, criticul își amintește că un demnitar i-a spus cândva că noțiunea de 
“muzician” este 'sinonimă cu aceea de lăutâr. „Datorită unci atari optici, personalităţi de 

frunte ca, George Enescu, Filip Laăzăr,;loncl Perlea își câştigă pâinea peste hotare. Suc- 

'cesul lor '€ remârcabil, având, între altele, avantajul de ati face, paradoxal, mai cunoscuţi 

“Și prețăiţi în România 
“ "Numeroase au fost aspectele criticâte ale vieţii muzicale. Mihail Jora nu admite 
“metode indecente de reclamă, spre exemplu... Silvia Șerbescu... „actualmente, indis- 
ctitabil, cca mâi bună pianistă română”. Cronicarul susține 'că 0 atare prezentare pare 
eserioasă, jignindu-i pe ceilalți pianiști. Concluzia : în nici un caz, instituţia care oferă 

manifestarea, nu are căderea. să-i laude pe, protagoniști 5... 
S rm, € orul ă pe *- Subtil;' dar ferm, compozitorul denunță  politicianismul și mentalitatea rasială, 

'servindu-se de un personaj — Nicușor (în realitate, N. Missir), care aflat la Miinchen, în 

1937 cste dat afară dintr-un restaurant, fiind luat drept cvreu după înfățișare, Alectat, 

notează în carnetul său impresia lăsată de spectacolul la care asistase ulterior, sub influ- 

enţa 'celor întâmplate : ,,Reprezentaţic mediocră ; Maria Miiller e în declin” ?*. Î 

"1 Si'mai concludentă apare poziţia sa de condamnare a nazismului în articolul Cazul 

“Tostaiuini, întăţişând întâmplarea. celebrului muzician, care a refuzat să dirijeze imnul 

Germaniei la începutul unui spectacol liric, atrăgându-și astfel furia autorităților naziste. 

Concluzia lui Mihail Jora cra limpede : „Politica și arta sunt două noțiuni total diferite” **. 
Opiniile cronicarului sunt ferme, clare și în același timp încrezătoare, deși aspec- 

tele semnalate nu l-ar îi îndreptăţit spre aceasta. De Paști, in 1938, Mihail Jora iși pune 

mări speranţe într-o altfel de înviere ...,„,O inviere a culturii și artei românești, răstignite 
; Si Pad - , . 270 oa]: „.. o. 

de farisei, ţintuite pe'crucea nepăsării Sau a neinţelegerii 
Ș [i 

“Instituţiile muzicale au avut întotdeauna În scrierile, sale un susținător. Idificator 

ar putea i articolul în.care descrie avatarurile devenirii Academiei. de Muzică din capi- 
ai e Aici Adei na ) . â “ : , 

„tală, mai ales ale localului total neadecvat, neconcordanţa dintre nobilele țeluri .pe care 

“le reprezintă și realitatea! dotării. „„Domnilor guvernanți, nu sc cuvine unei «Academii 
“ Rova]. aie 

Cp i dn 922 

Regale de Muzică să fie adăpostită în grajduri, sau in case de pripas pe 

:  „.u. Cere sprijin şi atenţie pentru studenţi, referindu-se în mod expres la doi tineri talen- 

taţi, Constantin Țurcanu și Serafim Antropov, care s-au remarcat într-un concert ..... 

"21 Jora, M. Revizuirea încom pelenței. În: Timpul, II, 297, 2 marti» 1935, p. 2. 

„25 Jora, M. Sfârşit de stagiune. miizicală. În: Timpul, 1, 372, 1S mai 1935, p. 2. 

a» 2 Jora, M.: Bilanţul: muzical al unei decade. În: Timpul, IN, 1217, 20 septembrie 19140, 
Da Za 

Jora, M. Săplămânu” romântuscă lu. Paris. În: Timpul, |, 45, 20 iunie 7, p. 2. 

Jora, M. Balcaniada muzicală continuă. În: Timpul, 1], 328, 21 octombrie 1928, p. 2. 

Jora, M. Nicușor. În: Timpul, 1, 97, 11 ausust 1937, p. 2. , 

Jora, M. Cazul Toscaviini. În: Timpul, II, 288, 2] februarie 1978, p. 2. 

„Jora,-M.. Înziere. În: Timpul, |, 350, 24 aprilie 1938, p. 2. | | 

„Jora, M. Câte ceva despre Academia Regală de Muzică, În: Timpul, |, S, li mai 1937, 
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„Adevărătele talente Sunt atât de rare, încât 'nu € nevoie de o' prea mare risipă de bună. 
voință pentru a le da putinţa să se desăvârșească. Purtătorii lor nădăjduiesc doar lă un 
pic + de înțelegere, suiletească și la un trai cât de cât omenesc, căci pentru rest Dumnezeu 
Şi-a luat sarcina să-i înzestreze cu daruri. ce se vor “revărsa mai târziu „asupra, propriei lor 
țări, dacă aceasta a știut să-i ocrotească la vreme” 22%," 

Oprindu-se la sfera: învățământului : şi educaţiei, “Mihail "Jora. constată puzderiă de 
nechemaţi care aspiră să “imbrăţișeze cariera de. profesor, analizează examenele! elevilor, 
psihologia” copiilor minune, “greutățile” formării Și afirmării tânărului muzician, cu acel 
"cortegiu al satisfacţiilor şi decepțiilor care le sunt „proprii. Iată deci, „ regăsim 9, ,„proble- 
matică. variată în paginile cronicilor sale. : 

 Insuficiența, educaţiei muzicale 'a “publicului transpare la fiecare. conbeti, atunti 
"când acesta € contruntat cu crcâții aparținând diferitelor epoci și stiluri. Lipsa de educație 
muzicală îndreptățește, astfel, actuala dezvoltare a producției de bâlci, care la rândul 
ei pervertește gustul mulțimii, ce'se lasă târâtă, în extaz și cu zâmbetul pe, buze, „Spre 
meleagurile atotputerhicului şi victoriosului prost gust” 24, . 
„1 "Una din liniile de forță'ale demersului critic priveşte arta muzicală 4 în genere, care 
“nu este cu nimic inferioară celorlalte arte. „„Este o "greşeală furidamentală'” a 'se crede că 

muzica face o excepție de la celelalte arte, limitând emoțiunea. artistică la o. impresie 
“a simțurilor , „„. O operă, muzicală nu este tăurită la! întâmplare, nu este o înșirare de sunete 
fără! ordine! 0 simfonie sau o sonată, de Beethoven sunt'tot atât' de sortite a da de; gân- 

| dit: ca! o'piesă de' Shakespeare: sau ca'o statuie de Michelangelo” . pp 
" “Revine la această problematică de esență estetică, polemizând” cu un cititor care-i 

reproşează că admonestează .publicul care nu frecventează concertele simfonice: "Mihail 
„Jora recurge la o' demonstraţie. pe această temă, încheiată” cu întrebarea . , „de ce. excluzi 

"muzica. din cultura, d-tale artistică “și de ce eşti mândru că ai-citit: pe Goethe, dar nu te 
"rușinezi să declari că nu te interesează să asculți pe Beethoven : 22 226, 

"Despre. viața concertistică grăiesc “o seamă. de cronici,. în care se oferă „reperele 
artei interpretative, orizontul” repertorial ca și personalitățile cu roluri de' prim plan. Fvi- 

| dent, simfonicele Filarmonicii i i-au reținut atenţia lui Mihail Jora, acesteia! determinându-i- se 
„menirea, i în principal, să ,, ... răspândească i in marele public dragostea de muzică sim- 
“fonică”! %7. Şi nu a fost deloc: întâmplător faptul că primul articol scris “de! el în Timpul 
“se referea: la Filarmonică: Va reveni înaintea deschiderii stagiunii cu. un ciclu de trei arti- 
cole, „Sub genericul Criza Filarmonicii. 

* Constatarea autorului e dramatică şi tristă, Această însemnată instituţie artistică. . i 
„„boleşte, fără a se încerca leacul ce ar putea-o ridica din suferință” . . În c ce consta boala? 
Interesul publicului a scăzut, programele nu sunt atractive, preţurile de intrare sunt” prea 
"ridicate ; nu'se creează “condiţii pentru ca și tineretul să aibă acces la manifestări ; gospo- 
dărirea' ci este greşită, nu ar trebui să aparţină, să depindă, de Fundaţia Regele Carol al 
“II-lea ; interpreții străini sunt prea mulţi, raportați la cei români; tinerii diri ijori nu pot 
“ajunge la pupitru. .. Concluzia: „A alerga după, tot ce e străiri Şi a nesocoţi ce eal tău 
e un obicei oriental, ce ar trebui părăsit, cel puţin în instituţiile oliciale și de interes public, 

mai ales-într-o ţară în care arta liind i incă ă crudă, are nevoie de î îngrijire, de prive eghere $ ȘI 
- discernământ: scrupulos”. e 

Nu ar, fi corect să se creadă că Mihail Jora pesocotește aportul artiştilor de peste 
hotare, însă! este nevoie de stabilirea unei proporții între aceștia şi români. Și creaţia 
autohtonă se cere programată maitinsistent în simfonice, și pe această temă există o reflec- 
ţie care trebuie reţinută. Muzicianul observă că nu avem mulți compozitori și că nici nu se 

> »
.
 

Jora, M. Cu prilezul unei audiții muzicale. În: Tim pul, II, 304,9 martie 193, p. 2. 
Jora, M. Educaţie muzicală. În: Timpul, L, 17, 16 iulie 1937, 
Jora, M. Mui multă cultură: muzicală. În: Timpul, |, 62, 7 Piz 1937, 
Jora, :M. De zorbă cu un cititor. În: Timpul, Ii, 595, 29 decembrie 1933 
Jora, M. Muzica. Sfârşit de stagiune la Filarmonică. În: Timpul, |, 1, 7 mai 957, p. 2: e 
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compiine râult, ceea ce de altfel ar fi'un semii de garariție pentru buna calitate â'partituritor. 
„A scrie iute nu înseamnă a scrie bine. Dimpotrivă. Enescu are abia ' vreo 28 lucrări, nu 
pentru că nu ar fi putut compune mai multe, ci pentru că are.o conştiinţă artistică prea 
scrupuloasă pentru a! da la iveală producțiuni nedesăvârşite” 78 i 
“Mihail Jora' reîncepe să serie cronici, în adevăratul sens al cuvântului. Apreciază 
pozitiv Covicertul. pentru" pian şi orchestră de Pancio Vladigherov, 2% aplaudă. Festivalul 
de ziiuzică poloneză, în care-au răsunat 'creaţii! de Chopin:și Szymanowsky. Ascultând:o 
pe Clara 'Haskil într-un concert, scrie ...:' „Am remarcat: cu “plăcere jocul, fin 'și 'cizelat, 
sonoritatea argintic, tehnica desluşită și distinsa muzicalitate a solistei concertului, calităţi 

ce au fost doar pe alocuri lipsite de o mai viguroasă interpretare a paginilor în care Chopin 
însuşi Gere bărbăție și putere? 20,0 a 
1“ Criticul” este foarte“interesat' de -circația contemporanilor, dar 'nu subscrie la: tot 

'ce-i'este dat să asculte. Astfel, n-a fost deloc încântat de Conceriiil pentru vioară şi orches- 

iră nr. 2-de Serghei Prokofiev, inclus în simfonicul dirijat de Alfred Alessandrescu. A fost. . 
i.cea măi plictisitoare lucrare de acest gen ce am'auzit vreodată. Prokoflev e un' mare com- 
pozitor. Ca atare i se poate întâmpla să scrie “miuizică proastă în clipele Sale de rea dispozi- 

ție. Dar nu-i este îngăduit să plictisească - timp 'de o jumătate de ceas ascultătorii cu, o 

'“anostie pe carei s-a năzărit s-o, numească'un Concert pentru vioară!” = o 
+" “Ironia; caracteristică personalităţii criticului, se răsfrânge adeseori! în cronici. 

„Lungul concert s-a sfârşit cu masivă frescă a lui Honcgger, Pacific 231, pe care'orches- 

tra 'obosită'a trarsformat-6 în locomotivă de tren de marfă” 22 i i: 

1 “Că Mihail Jora era un altruist convins, care se lupta pentru muzică și muzicieni, 
O confirmă, o dâtă în plus, articolul cu trimitere directă la Comitetul A/enculai Român, 

care şi-a permis să-i refuze lui George Enescu accesul invitaţilor personali lă concertul 
său. Cuvintele dure nu au fost evitate. „Dipă ce toți artiștii români, care âu nefericirea 

să intrebuinţeze scândurile Afeneiilui, sunt veşnic jigniţi de grăjdarii, dragă Doamns, buni 

gospodari ai. inștituţiei, i-a venit rândul şi marclui Encscu. să guste din plăcerile acestei 
gospodării”... m a i N a 

i. RR RI a tt ai 

_- Argumentărea lui Mihail Jora în favoarea lui George Enescu era, de fapt, cinstirea 

numelui și artei acestuia. „Enescu face în clipele de față apostolat măreț şi toată, lumea 

a înţeles lucrul acesta, fiindcă biletele de intrare la concertele lui au fost:smulse ca pâinea 

„caldă, din cele dintâi zile. Publicul ascultă concertele sale cu batista la ochi, iar la plecare 

ii sărută mâinile” %2, | LT 
Da , . Aa i y o. Eta i PE a: i , 

„Se revine asupra conflictului, cu toate că acesta era deja stins. Comitetul A eneului 

Român își ceruse scuze, dând curs cererii. muzicianului. Cronicarul. însă nu iartă și se simte 

dator să accentueze că George Enescu a fost, totuşi, .jenat. Cu ironie, Jora amintește 

de cazul asasinului Sile .Constantinestu, care, declarase în “faţa instanţei că-și omorâse 

părinţii dinir:o neînțelegere. Be 

N irtuţile literare ale cronicilor nu constituie ultimul lor apanaj, frazele fiind încăr- 

cate cu metafore și alcătuiri poetice. În acest sens va fi edificător. următorul citat, ce Sus- 

ține vraja şi fiorul verbului său, în legătură cu interpreţarea dată de George Inescu Sim- 

foniei a IX-a de L.. van Beethoven. „Acei ce au ascultat Simfonia a 1 A-a duminică dimi- 

neaţa vor înţelege pentru ce nu am aplaudat la sfârșit și de ce nu este cu putinţă să facem 

darea de seamă obișnuită. Iar acelora care nu: au fost de. faţă le-vom spune:că emoţiile 

cele mai mari nu se pot măsura prin vorbe. Dumnezeu a dat oamenilor alte mijloace pen- 

tru a tălmăci, le-a dat reculegerea și le-a mai dat lacrimile. Iar lacrimi multe au curs şiroale 

224 Jora, M. Criza Filarmonicii. În: Timpul, 1, 12, 2 septembrie 1937, p. 2. 

22 Jora, M. Filarmonica. În: Timpul, 1,. 170, 23 octombrie 1937, p. 2. 

20 Jora, M. Filarmonica. În: Timpul, 1,178, 31 octombrie 1937, p. 2. 

= Jora, M. Filarmonica. În: Timpul, |, 186, 8 noiembrie 1937, p. 2. 

*2 Jora, M. Muzica după regulamentul întertor. În: Timpul, |, 181, 3 noiembrie 1937, p. 2. 

= Jora, M. Cazul pi _", „Ateneul Român”. În: Timpul, |, 190, 12 noiembrie 1937, p. 2. 
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duminică dinjineaţă din ochii mulţimii năucite, ce asculta desfășurarea celei mai măreţe slujbe în altarul muzicii: 23, 
.. Pa . „asa : zi ai a cai sa 

uu. „Cu entuziasm au fost scrișe rândurile consacrate simfonicului în care George Enescu a dirijat actul âl III-lea din Siegfried de Richard Wagner, ca și atunci când s-a, reascultat 
Suita pentru orchestră, ur. 2 de G. Enescu, cotată, drept... „operă unică” 23%. n momentul în care constată că la concertul lui J. Bobescu, bine apreciat, sala era, cam goală, Mihail 
Jora consideră vinovat pe directorul administrativ, A. Scărlătescu, cerându-i destituirea, 
deoarece mereu încurcă lucrurile 2%. De altiel, Mihail Jora mărturisește că, datorită nemul- 
țumirii față. de ceea ce,se întâmplă la Filarmonică, doi ani nua,călcat pragul Ateneului Român 275 e B$ IDSaTNpiă a £HArmMoNcă,. GOL ani n na Pragul „Ateneu 

pa Pie 

trai at d i aut ai a De regulă, formulările sale referitoare la compoziţii, și interpreți. sunt Jaconice, 
plastice și întotdeauna Ia :obiect. Îl laudă, pe, dirijorul austriac, Oswald. Kabasta, pentru 
că a știut... „să cânte din orchestră” 2%; surprinde ceea ce era esențial în arta .violonistei 
Ginette: Neveu,și a unei alte violoniste,, Gioconda de Vito ; găsește rostiri.pătrunzătoare 
„pentru a determina. maniera interpretativă a lui. W. Backhaus, care se luptase cu clapele 
dogite ale pianului de la Ateneu. „Are preciziunea 'unui cronometru de,casă bună și sigu- 
„Fanţa. omului oţelit şi conştient, de 'puterea; lui. Concertul în Mi bemol de Beethoven, clă- 
dit în piatră, e parcă anume făcut pentru el. A răzbit maiestuos. țesătura vie și. colorată 
din final, a mângâiat duios pasajele lirice;din partea întâi, a adâncit expresia. beethove- 
„niană din Andante, scotocind cu grijă tot aurul ce zace în partitură” 20, 

„Necesitatea înzestrării sălii Ateneului, Român, cu:orgă — idee lansată de George 
Enescu în urmă cu aproape un sfert de veac — este reluată și argumentaţă, ajungându-se. 
la“ concluzia că trebuie instalată; deși optimă ar fi construirea unei săli noi unde să fie 
„plasată 2*. Când dezideratul s-a: realizat, Jora jubilează ei i "În toamnă anului 1940, Mihail Jora reîncepe să frecventeze concertele simfonice 
Și are satisfacția să constate săli 'arhiplinc, ca pe vremea lui Dimitrie Dinicu. Criticul se servește, de o. comparaţie şi translează spre sfera componisticii;: pentru a proiecta starea 
"muzicală de atunci. „„La' 1910 sc 'năştea şcoala românească — afirmă Mihail Jora. Anul 
1940 trebuie să însemne începutul redeşteptării acestei. şcoli. Gencraţia tânără 'de azi e 
“datoare să-și clădească producția pe temelia cercetărilor curat românești, întreprinse de 
tineretul muzicăl din preajma anului 1910: Să înlăture formulele ncizbutite, să întregească 
pe celelalte, dar în nici un caz să nu adopte aidoma'pe cele încercate în laboratoriile străine, 
ce n-au nimic'comun cu simțirea noastră. n ee 

„___ Redeşteptarea constructivă — da ; maimuțărie fără rost — ba” 211! N 
„Nu înţelege să-l menajeze pe dirijorul și compozitorul: Ekitai' Ahn, primul muzician 

din indepărtatul Orient care ajunge să dirijeze Filarmonica: Descriind fiecare titlu, criti- 
cul ajunge la concluzia că interminabila piesă Kyokuto, prezentătă în' primă audiție şi 
“semnată de muzicianul oaspete, ar însemna poate „lung și deșirat”, de fapt un calificativ 
meritat ***. Are și prilejul să-i mustre pe cârmuitorii Filarmonicii, după concertul dirijat 
-de'Antonin Ciolan,: pentru:'că l-au ignorat ani de zile. Acestuia.i se reproșează tendința 
“de a'alerta tempo-urile.:,,Dacă':.. ar ai mecanic la drumurile: de;fier, ar primi amendă 
"pentru că sosește cu trenul în :gară 'înainte de orarul: reglementar: În schimb, ca şei de 

' , 

  

i FE 
i 

234 Jora, M. Cronica muzicală a concertelor Enescu.. În: Timpul, L, 18, 10.noiembiie 1938, 

b "„_% Jora, M. Cronica muzicală. Siegfried, actul al 3-lea, dirijut de Enescu. În: Timpul, |, "194,'16 noiembrie 1937, p. 2. 0-0 a A a 
26 Jora, M. Zar Filarmonica. În: Timpul, 1, 280, 13 februarie 1938, p. 2. mai 
2 Jora, M. Concertul Filarmonicii. În: Timpul, IN, 1240, 13 octombrie. 1940, p. 2. 24 Jora, M. Concerte. În: Timpul, 1, 334, 18 aprilie 198, p.-L.' o 
25 Jora, M. Concerte. În: Timpul, |, 337, 11 aprilie 1038, p. 2. . 
246 Jora, M. Orgă la. Bucuresti. În: Timpul, IL, 404, 19 iunie 1938, p. 2. 
241 Jora, M. Concerte. În: Timpul, IV, 1262, 4 noiembrie 1940, p. 2. . 
21: Jora, M. Viața muticală. În: Timpul, IN, 1269, 11 noiembrie 1940, p. 2. 
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rchestră, a lost. răsplătit cu entuziaste aplauze, deoarece a. izbutit, fără deraiere, să ajungă 
U Simfonia eroică mai devreme î in gara, de sosire cu vreo şase, șapte minute. 

Mărturisim că, între aceste două tratamente diferite, ne alăturăm de acel al căilor 
rate” 25, Z, ' i 

, 

| Sub formă, unei tulburătoare! scrisori, Mihail Jora. adresează un vibrant apel lui 
seorge Georgescu, ; în primăvara, anului :1938,:de a nu părăsi țara. Se zvonise că acesta 
uase decizia dramatică, î în urma. unor, permanențe şicanări, care i-au produs un lanț de 
emulțumiri ce l-au dus la. exasperare. "După ce înfățișează cadrul vieții noastre muzicale, 
iu prea, bogat, și: dinamic, îi „adresează - rugămintea de: a renunţa la un asemenea gest, care 

remelnic prin $ țări, străine, așa | cum ai făcut şi până acum. Răspândeşte în lumea largă, 
ât vrei şi cât poţi, frumosul dar 'ce ţi-a fost hărăzit, dar întoarce-te apoi după oboseala 
uccesului în. cercul acelora în „care,ai trăit, 0. viaţă, pentru a lupta, împreună cu acei de 
ici, întru izbândirea curatului gând, . 

Suntena, „prea puţini la număr, pentru a, „me putea despărți fără grijă. Gândeşte. te 
a bucuria celor nechemați, care abia aşteaptă să ne vadă risipite puterile. Rămâi. Luptă 
lârz î impreună, cu.noi, ține, piept .nelegiuirilor, izbânda nu mai poate întârzia.. 

lar în. ziua. când: ea se'va, „ridica deasupra, meșteșugitelor uneltiri de azi, lumea va 
țima î în d-ta nu numai pe artist, ci și:pe omul. care şi-a îndeplinit datoria i în ceasurile grele 
ale renașterii artei românești” 241, 

Superlativele se, oferă cu , generozitate pentru a surprinde! esenţă artei dirijorale 
a, lui, George. Georgescu. Când, în iarna anului 1940,. Filarmonica pleca într-un turneu în 
Germania, „criticul, îi, :socoteşte .; îs „SOL încercaţi, ce vor reprezenta cu cinste modesta 
noastră cultură, muzicală” 245, “Anterior, lăudase, turneul lui George Georgescu la Budapeș- 
ta, unde aceșta obținuse un, : prestigios succes. Își aminţeşte că Bart6k, când venise 
ultima dată la București, fusese primit cu răceală şi își exprimă părerea de rău, afirmând 
Că, „prin aceasta, am pierdut un prieten încercat” 218. 

i Întemeietor! al Orchestrei. , Simfonice Radio, Mihail Jora — aflat acum în postură 
de cronicar — are cuvinte de apreciere pentru prestațiile acesteia, mai ales pentru ciclul 
simfoniilor beethoveniene, dirijate de George Enescu. ,,. .. Maestrul întrebuințează. bagheta 

ca pe o mistrie plină, pe care. o. mânuieşte cu gesturi precise, hotărâte, plastice și ascuţite, 
ce zămislesc din nou materialul sonor din partitură” 2”, 

| Într-altă | cronică; Enescu este... „„meşterul fără. frică şi. fără prihană, căruia i îi 
datorăm. clipele. cele. mai, emoţionante, ale vieții noastre” 2%. 

„Nu i-a fost. dat criticului să' aibă prea dese motive de satisfacţie, “dcoarece destui 
soliști străini aflați. la noi în turneu nu se remarcau prin calităţi deosebite. După ce ascultă 

in simfonicul“ Orchestrei Radio o pianistă Jonsson (2), nutrește convingerea că nu ar merita 
să investim atâta credit în șoliști: necunoscuţi. „Avem, slavă Domnului, destui pianiști 

adormitori pe meicagurile, noastre, aşa că nu era absolută nevoie pentru: d-na Jonsson 
Si se obosească, venind tocmai din America, pentru a ne arăta c cum nu trebuie cântat 

Sozart” 2, ERE 
; . i fă .. . Pia i. i “ : : ! 

În schimb, are motive de satisfacție urmărindu-i pe e emisarii i artei ci dirjorale româ- 

neşti în peregrinările lor peste;hotare, unde înregistrează: succese de răsunet. „Nici vorbă, 

meritul lor, este! pur:personal, findcă dacă au fost. poltiţi-in străinătate e desigur pentru 
narile lor însușiri artistice, Dar alături de aceasta ci duc, chiar fără voia lor, o solie mai 

i 

23 Jora, M. Filarmonica. în: Tim pid) d: 1308, 25 decembrie 1940, p. 2. 

Jora,.M, Scrisoare tălre Cosi, Georgescu. i Timpul, II, 516, CDV 1958, p. 2. 
Jora, M. Călătorie. mu: icalii n: Timpul, ianuari 

* Jora, M. George Georgescu la Budapesta. în: Timpul, 11, 291, 24 februarie mini pc 

p. 2 Jora, M. Cronica inu icată, Concertele ; Enescu. In: Timpul, 1, 167, 20 octombrie | 

zi “Jora. ME Coviceriii ie “Enescu. În: Timpul, I, 174, -26 octombrie 1957, p. 2. 

du Jora, M. Coucenie.. În: Timpul, II, 501, 30 noiembrie 1935, p. 
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întinsă pe meleagurile: îndepărate . . Auzind “artiști români și “ascultând! muzică 'româi 
nească mai des,-străinătatea va avea prilejul să: adauge: la simpatia ei: pentru noiun'nou 
element, Și nu cel mai de disprețuit?” 2%;: a i i 

Cum s-a văzut, Mihail Jora nu exultă î în faţa oricărui solist de peste. hotare: “Are 
însă respect şi adrniraţie pentru Pablo Câsals, Alexandr” Boroisky,. Imre: Ungar - ir 
tuozi “instrumentiști — și pentru cântăreții Toti dal Monte şi Aureliano Pertile . În 
mod deosebit: apreciază apariția pe podium a lui G. Enescu și P. Casals, pe câre: îi carae 
terizează şi compară într-o mănieră relevantă. - ii tii it, 
-- - „Enescu te entuziasmează și te: doboară:: Casals, te transportă! 'si: te: înseninează. 
Cel dintâi e: Supraom, “celălalt e sub-Dumnezeu. Și din înălțimile în care plutesc, amândoi 
s-aii coborât spre noi în zilele acestea de restriști sufleteşti, arătându-ne lumina: cea, adevă- 
rată” 21 mp ot ata Pg i i 

* Cronica la. concertuil lui Aurelianio Pertile, tenorul: câre: timp de: 40: âni. cântase! pe 
scenă și nu avusese prilejul să ne viziteze, e îmbibată de: nostalgie, durere şi ironie:!,Noi' 
ăştia, care avem intrările: slobode 'la: spectacole; 'am rămas totuși minunaţi cum; poate 
cânta încă'un tenor: mare la 60 de: 'ani. Dar ne îndoim că această judecată: obiectivă să îi 
îost împărtășită. și de spectatorii care âu plătit:750 de Isi biletul de intrare” 282. : Si 

“Lui: Robert: “Teichmiiller, celebrul: profesor de pian del Leipzig, care se- sținsese 
din viață, criticul: îi aduce un pios omâăgiu; făcându-i - poitretul în cuvinte „meșteşugite, 
pline, de recunoștință și preţuire *%3, a ia 

n peisajul :muzical românesc; concertele lui: George: Enescu erai 'evenirnente de 
excepţiei „Cu capul plecat; 'adus puţin din spate, se'indreaptă” hotărât spre public, -privin 
du:l ca 'dintr-un:vis, cu acea căutătură adâncă ce: înfățișează pe iluminatul: ce farmecă 
şi stăpânește.-ființele care se apropie, de'el. Pășește ca pe o: apă întinsă:: “părând! că vrea: să 
treacă peste capetele auditoriului, încremenit la “vederea. lui. Cateva. clipe, după, care.! un 
vuiet: clocotitor de aplauze se ridică din sala pântecoasă” 5%. . -;, 

Dintre manifestările comentate” de Mihail ''Jora s-ar putea reține 'acelea în. care 
au' apărut personalități ce-astăzi şi-au pierdut strălucirea, precum violonista : Martine 
Barbillon-Ștefănescu, pianista Edmee Filip, 255. organistul J. Stadelmann *%, “violonistul 
Haim Fliomen („retras şi puţin cunoscut, căre slujește muzica cu dragoste și suflet”) %. 

“ Recitalurile. lui: George Enescu revin în "câmpul atenției. Enescu: se: impune în 
muzică prin ceea ce poartă . astăzi numele de «regim totalitar » ;'e!'dictator- nemărginit 
peste împărăția sunetelor”. Cu pianistul Radu Mihăil, violonistul abordase; iSojiata ur, 3, 
pe care Mihail Jora nu o consideră întrutotul 'sonată,- mai ales. când e'cântată de! "Enescu 
însuşi. Are o îndoită admiraţie, atât: pentru farmecul ce se desprinde din conținutul, ei 
muzical, cât și pentru noutatea. tehnicii pianistice și violoniistice, care dă. un colorit: excep” 
ţional originalei compoziții 28, . . a at 
să "Viaţa 'de concert! Camerală se poate reconstitui după cronicile sale : fraţii? *Boniş, 
cu: contursul. lui Virgil Gheorghiu, cvartetul „Lheodorescu, cvartătul Pro' Arte şi multe 
altele: - îi.» 
. Condeiul criticului prinde aripi când are ocazia să aştearnă pe hârtie cuvinte despre 
recitalul violonistului George Enescu și pianistului Dinu Lipatti. „Aceste instrumente se 

deosebesc [undamental și un antagonism fără scăpare domneşte între ele;: Dar de rândul 
acesta. până ȘI: vrășmășia ce le desparte părea potolită. Un fel de armistițiu se. incheiase, 

AR 

  

259 Jora, NL. Trei 'soli muzicală. În: Timpul, II, 5771, 9 decembrie 1935, p, 
251 Jora, M. Casals. În: Timpul, IL, 221, 13 decembrie 1937, p. 2. 
252 Ţora, M. Aureliano Pertile. În: Timpul, IV, 695, 9 februarie 1940, p 2. 

"253 Jora, M. Robert Teichmiiller. În: Timpul, III, 771, 26 iunie 1939, 
254 Jora, M: Cronica muzicală. Concertele Enescu. În: Pimpul,, I, 167, o octombrie 1937, 

25 Jora, M. Concerte, În: Timpul, Il, 365, 11 mai: 1928, p. 
230 Jora, M. Concertul Comunității Evanghelice. În: Til II, 397, 2 iunie 1936, p. 2: 
25 Jora, M.' Concertul 'Fliomen. În: Timpul, IL, 531, 24 octombrie 1938. 

25 Jora, M. Întâiul cameral George Enescu. În: Timpul; LL, 551, 13 noiembrie ' 1038 , p. 2 
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ar sunetele:lor, se imbinau ȘI se contopeau, de se mirau ele însele de această întâmplare”. 
Mihail Jora mai constată „o fericită :coincidență, care a făcut ca pe pământul ' acestei 
„țări să se nască, la o depărtare „de 36 ani, două fiinţe care prin: însușiri asemănătoare să 
iînfigă, fiecare la::timpul ei, adânci: pietre de hotar'în ogorul artei româneşti” 2%. 
„pi -iDintr-un: alt: concert! al celor "doi: muzicieni reţine 'profundul „ințeles”, grăitor 
pentru timpurile dramatice pe care le trăiau. Concertul devine „simbol al veşnicei biruințe 
a spiritului asupra' materiei și. 
zilei de mâine TIR >> 260 . ji 

al hotărâtei nădejdi cu care inimile noastre așteaptă izbava 
pi : ÎN PRI II II pi . i PNI „i i 

a :.... Şi: mişcarea: corală intră: în atenţia sa, cum 'era și firesc, prin formaţia Carmen, 
căreia îi aduce o recunoaștere vibrantă, la-începutul unui nou an de existență. ,, ... De 36 
de ani, vrednicii carmeniști trag-voios la carul spinos al Euterpei ..."” %!. Nu scapă ocaziă 
'să evidențieze. valoarea “corului: englez :Zhe Fleet Street Choir, care se afla în turneu în 
„România. -.i.:i:: pe t 

„„.  “Spectacolele-lirice, și însăși existența: Operei Române, îl preocupă în repetate rân- 
duri.. Mihail. Jora le :înțelegea însemnătatea. Localul necorespunzător apare 'drept una 
dintre cele mai ardente teme. Criticul recurge la exemple, întrebându-se, bunăoară, cum 
se.pot cânta operele wagneriene pe o scenă total improprie ... Concluzia ? „„Nu mai e îngă- 
duită întârzierea clădirii: unui local propriu de'operă. ... lar dacă nepăsarea generală 
va îngădui încă -menţinerea ruşinoasei stări. de -azi, cel puţin să se scoată titulatura de 
Opera . Română: de pe ruina 'din piața: Valter Mărăcineanu: Schimbaţi-i numele. Ziceţi-i, 
de pildă.... Opera .Comică?” 28... 
„i; i... Problema construirii unui sediu: corespunzător pentru Operă revine atunci când 
se află că ar fi posibilă construirea unui mare stadion, cel de pe Dealul Spirii nefiind sufi- 
cient. Evident, Mihail Jora ripostează pe un ton vehement :: ..:: :. i: 

u.— Nu găsiţi, domnilor sportsmeni, că exagerați? ..: . o e. .: 

„+... Nu credeţi că în locul zicătoarei.de care am pomenit (« obrazul subţire cu cheltuială 
se ţine») vi s-ar: potrivi mai degrabă cealaltă ; « pentru unii mumă, pentru alții ciumă ? »*%, 

„i Ahail Jora. scoate în relief condiţiile -grele: în care activează. colectivul Operei, 
susținând: că realizările ei sunt: notabile.: Compară situaţia: acesteia cu Opera de: Stat din 
Viena, care.pentru o nouă montare primeşte o subvenție de 150.000 lei, în timp ce Opera 
din Bucureşti doar: 20.000 lei. Reiterează chestiunea localului şi, în acest sens, dă exemplu 

orașul Miinchen căruia, deși dispune de trei săli de operă, i se va construi încă una, mai mo- 

dernă și. mai încăpătoare. Concluzia. ce se impune se remarcă prin dramatism. „lată de ce 
socotim că, până nu se vor crea mijloacele normale de producţie şi răspândire ale artei 

pe adevărate căi, până când ea nu va mai fi considerată drept distracție ori birou de plasare 

pentru nechemaţi, bunăvoința, tragerea de inimă ori entuziasmul, ce le întâlnim la orice 

inceput 'de stagiune, se vor risipi după două-trei luni, așa cum se întâmplă în fiecare an, 
. 

de la război încoăce”? 2%. i. i | | 

+ Criticul descoperă: atribute de fond şi măiestrie în partitura operei Otello de Verdi, 

montată.:la: Opera: Română, cu toate că acest muzician nu se afla printre preferaţii săi. 

„Compozitorul: Trubaduvului a invăţat la bătrâneţe un nou grai muzical, pe care trebuie 
S-0 recunoaștem, îl mânuieşte cu minunată îndemânare”. După ce insistă asupra calită= 

ților,: HItor, :semnalează și: unele 'imperfecțiuni dramaturgice, găsind că această partitură este 

mai grea decât Tristan şi. Isolda, fapt care ar explica de ce aceasta din urmă ar fi mai Îrec- 
vent montată: Caracterizările la adresa operei lui Verdi sunt foarte subtile. ,,... Iago 
este o caricatură -a răului, iar poetul ne forțează să privim cu ochii deschiși într-o prăpas- 

4 

239 

260 

=61 

202 

263 

„264 

Jora, 
Jora, 
Jora, 
Jora,, 
Jora, 
Jora, 

. Concerle. În: Timpul, UL, 888, 19 octombrie 1939, p. 2. 

. Înţelesul unui concert. În: Timpul, IN, 1282, 24 noiembrie 1940, p. 2. 

. Carmen: În: Timpul, I,-151, 4 octombrie 1937, p. 2. 

“Operă Română. În: Timpul, |, 13, 19 mai 1937, p. 2. 

„Opera Română. În: Timpul, Il, A£4, 7 septembrie 1935, p.2. 

.. Luxuri Sportive şi. ncuoi muzicale. În: Timpul, |, VAI, 24 septembrie: 1937, p. 2. 
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tie murdară, din care răsar nevinovați Desdemona și Otello” 35, Interpretarea: i/se.pare 
'criticului valoroasă, având remarci pențru soliști şi maeștri. .. i mii, Hit 
_ Atitudinea. sa faţă: de muzica: lii.,Ceaikovski este, consecventă, adică “negativă, 
deşi, cândva,, sugerase. includerea unor opere, ale. compozitorului în: repertoriul „primei 
„noastre scene lirice. Când, se montează Evgheni; Oneghin,: nu are motive; de satisfacție, 
„Descrie acțiunea, făcând mereu. observaţii critice și ajunge, finalmente, să susțină: că 
muzica .nu € concepută dramatic (Ceaikovski își subintitulase: partitura +„scen&:lirice”:). 
“Mihail Jora crede că se zugrăvesc, prin muzică, numai situaţii, fără a.se 'uza' de expresia 
dramatică.; „Un simțământ..de adâncă, plictiseală te. cuprinde astăzi când asculți: muzica 
„Celor, șapte tablouri în care se încadrează opera. .. .Lipsă. de inspirație: și scânteie 
cală”. Remarcă, totuşi, două momente: jocul rusesc și corul țăranilor... 2%,,.. i. 
„; „.. „După ce aminteşte că despre, Tristan și „Isolda. s-a: scris,enorm,: compozitorul: fiind 
calificat când nebun, când genial, când șarlatan, Mihail Jora recurge la succinte comentarii 
asupra montării bucureştene... . Emite și formulări cu valenţe. poetice,;:metaforice': „,crea- 
țiunea scenică cea mai zguduitoare ce s-a scris vreodată... A: spune că Tristan e o' simplă 
dramă muzicală, e prea puţin. E însăși drama vieţii universale”. +: i certi 
„u.u:.. Maestrul elogiat pentru realizarea acestei. capodopere: pe scena; noastră;: în româ- 
nește, cu artiști români, a fost Ionel Perlea, cel care a oferit-un'spectacol:care a întrecut 
toate aşteptările. ...,,Nu am fi crezut că este cu putință să ne dea o atât de'luiminoasă, 
caldă și pătrunzătoare realizare muzicală în orchestră. De ce o fi;cântat: aceasta ca “nicio- 
dată de frumos, de'ce nu erau instrumentele dezacordate, așa cum le cunoaștem de ani 
de zile, de ce n-am tresărit, din fotoliu nemaiauzind vreuri ichix »,. în clipele. când ţi-e 
mai. mare dragul să te lași furat de farmecul muzicii 2.207, a rii 

Admiraţia pentru Mozart criticul are ocazia să o manifeste' după spectacolul onita 
lui Figaro, în premieră la București. Îl compară; iarăși, cu Bărbierul' din Sevilla, ambele 
opere având ca sursă scrierile lui Beaumarchais. Aspectul muzic 
caracteristic, mai.exuberant, mai spumos, mai desăvârșit c 
pretarea, concluzionând că spectacolul face cinste, Operei 
lui Ionel Perlea. De aici izvorăşte o interesantă. constatar 
dirijează frumos pe Wagner au şi darul special de a tălmă 
bire este totuși între acești doi creatori. !. Contrastul este atât de mare, încât s-ar.putea 
crede că e cu neputinţă să.poată fi interpretaţi cu 'acecaşi măiestrie de: uriul iși același 
dirijor. $ Și totuşi, faptul se, adevereşte matematic, iar d-l, Perlea l-a-consfinţit o dată mai 
mult”? , , . PR - E HI î 

„muzi- 

suta sd 

al; la Rossini, îi apare „mai 
a'gen” ;..: Analizează. inter- 
Române,. meritul: revenindu-i 

e: „p.... Şefii de .orchestră ce 
ci just pe Mozart. Câtă deose- 

„___„Cu, amănunte relevante prezintă Mihail Jora opera:.Cei patru bădârani de Wolf 
Ferrari, privind-o din diverse unghiuri, ajungând, în cele din urmă, 'să:0o accepte, să: o, laude, inclusiv ca realizare scenică. Să reținem ceea ce afirmă despre muzica acestei opere: a. Sunt apoi linii melodice care tocmai prin sărăcia și banalitatea lor obțin.efectul:comic 
cerut de situaţie ... În ansamblul ci, această muzică e lipsită de originalitate ; te capti- vează totuși prin amănuntele picante ale orchestraţiei .. . Opera e făcută de un om de 
ineserie,, stăpân pe problema ce vrea s-o dezlege şi care în nici o clipă nu se simte stinghe- 
rit, dar nici nu'stingherește auditoriul” 28, | ae ai Cu multă plăcere scrie Mihail Jora despre o altă operă de maturitate a lui Verdi; 

alstaff, operă pe care o văzuse întâia oară in timpul studiilor din Germania, Impresia 
este copleşitoare: ... „„Octogenarul Verdi, înrădăcinat întreaga viaţă în pământul dra- 
mei și âl tragediei, devine, inainte de a închide ochii, un umorist sclipitor, un satiric, demn 
tovarăș al lui Shakespeare. E un fapt cea rămas unic în istoria muzicii » pentru că unchiașul 
nu numai că întoarce spatele la tot ce făcuse până atunci, dar izbut ește, în ciuda vârstei, 

2% Jora, M. Oreilo. În: Timpul, 1, 207, 29 noiembrie 1937, p. 2. 
256 Jora, M. Eugen Oneghiu. În: Timpul, Il, 312, 17 martie 1938, p. 2. . Na 
26 Jora, M. Tristan și Isolda. În: Timpul, LI, 528, 24 noiembrie 1938, p. 2. 
26 Jora, M. Wuira lui Figaro. În: Timpul, Il, 537, 30 octombrie 1938, p, 2. 

„29 Jora. M. Cei pabu bădărani. În: Timpul, LL, 546,3 noiembrie 1935, p. 2. 
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să biruie orice concurenţă, deirenind mai sprinten; 'mâi focos și.mai spiritual decât un 
tânăr la 25 de ani ... Şi cu vechea înțelepciune că lumea nu e decât o casă de nebuni, pe 
ai-cărei pensionari păcăliți Verdi îi judecă la sfârşit; într-o iugă gălăgioasă, bătrânul maes- 
tru își ia surâzător rămas bun de la ascultătotii săi și de la: viaţa însăși. E sfârșitul liberator 
și transfigurat al unui artist binecuvântat de Dumnezeu 20, De 

„Un alt spectacol strălucitor pe scena Operei Româiie a fost Saloineca de R. Strauss, 
creație in:care compozitorul ;,preschimbă genul operei, la inceputul acestui veac, în acel 
al poemului simfonic scenic, sau mai. bine zis, în acel al'operei simfonice”. Genul se funda- 
mentează pe aparatul orchestra], ce nu copleșește vocea, ci transpune chiar şi comentează 
jiecare- amănunt al dramei. Criticul ne.dezvăluie monientul care i se pare mai izbutit : 
++ sDar se află în Salomeea o scenă care izbăveşte:pe autorul ei' de toate păcatele. E 
aceea în care cinci, şi mai apoi zece evrei se iau la, ceartă pentru, a dezlega problema talmu- 
dică:dacă Iochanaan este sau nu este profet. Acest cvintet de sănătos umor, de asurzitor 
vacarm și de îndrăzneţe înlănțuiri armonice nu își găseşte perechea în literatura muzicală 
şi alcătuieşte, după părerea ;noastră, punctul: culminant al 'operei”. Interpreţii, în frunte 
cu: George . Georgescu, sunt: elogiaţi, -deoarece ',au dat strălucire spectacolului” 2. 
„+ Opera cu trimiteri sociale Luiza de Charpentier nu cucereşte adeziunea criticului, 

impenetrabil la muzica acestei partituri romantice. „Calitatea muzicală nu biciuiește aten- 
ţia ascultătorului ... Socotim âșadar că Luiza, Chiar dacă poate place în Franţa, nu e o 
operă de export, nici chiar pentru românii care au ascultat-o la Paris şi care in seara «pre- 
mierei » la București, strânși în grup, îşi depănau amintirile duioase ale tinereţii, petrecute 
pe colina Montmartre-ului, în tovărășia midinetelor şi a mirlitonilor”! 22, . A e 
Să notăm că asprul critic față de Puccini își modelează părerea, de vreme ce despre 
Gianni chichi, jucată la Opera Română din. Bucureşti, scrie laconic, însă semnificativ . . . 
mopera bufă atăt de izbutit a 
_...„.. Creaţia de, operă. autohtonă l-a preocupat intens pe Mihail Jora; dovadă fiind o 
serie de. cronici dezvoltate, în care'se:emit pertinente judecăţi. Astfel, intrăm într-un 
alt domeniu al scrierilor sale, cel referitor la activitatea componistică românească, aflând 
opiniile unuia dintre cei. mai iluștri reprezentanți ai ei din perioada interbelică. 

| „Scrie destul de favorabil despre opera HKîr Ianulea de Sabin Drăgoi, pe care o 
audiază în Comisia de lectură a: Operei. Române, al cărui membru cra. De reținut că rân- 
durile sale, vor servi ca platiormă de apărare-a acestei opere, într-o aspră polemică, după 
prezentarea scenică: la“ imișoara de către colectivul Operei Române din Cluj «Mihail J ora 

remarcă atributele folclorice, fapt ce-l îndreptățeşte să o califice drept una dintre reușitele 
Creației noastre lirice. Precizăm că muzicianul nu a: văzut. montată această operă, Spiri- 
tul său analitic nedispunând de un element foarte insemnat in formularea definitivă a 
Opiniei. A.asistat, in schimb, la spectacolul cu Năpasta, a aceluiaşi. compozitor, observând 
că genul teatral a evoluat mai lent, comparativ cu cel simfonic; Aminteşte insă contribuția 
i ecursorilor. Alexandru Flechtenmacher, Eduard Caudella, Ciprian Porumbescu, udor 
„ondor. Remarcă inviorarea produsă după război, aportul lui Sabin Drăgoi fiind deosebi 

> proiectând 0 nouă orientare prin plasarea subiectului și a muzicii in lumea satului, Se 
>. Mlniază axarea discursului. muzical, a recitativelor, pe desenul cântecelor populare, 
intr-o sincronizare deplină cu personajele și situaţiile dramatice. Cu toate acestea, nu totul 1 se pare perfect (anumite scene de ansamblu, instrumentaţia.). Crede chiar că ar fi 

Salutară O revizuire, ceea ce ar da şansă operei să devină ... „nu numai un deschizător 

„a Jora, M. Falstaff. În “Timpul, III, 691, 5 aprilie 1939, p. 2. „i 
kA Jora, M. Salomeca. În: Timpul, IV; 982, 27. ianuarie. 1940, p. 2. a 1 042 25 £ 

bruarie 19402, A „Luiza! — roman muzical de Gustave Charpentier. În: Timpul, IV, , e 

. „Jora;:.M. Sfârşit de stagiune muzicală. În: Timpul, IV, 154, 3 iunie. 1939, p. 2. 

t
>
 

f
a
 

“
a
 

  
 



ps 
N. 

de luminoasă :cale dramatic-muzicală românească, dar. şi-o netăgăduită realizare ârtis- tică;; europeană” 774, SI a ae E II Iata ile! . ia 0? ! n. 
se Atunci când se pronunţă: asupra. noilor creaţii lirico-teatrale: româneşti, : Mihail -Jora pare îngăduitor, conciliant,. dorind să lase ase crede că încurajează: genul: “A mabil 

pare cu opera lui C. Nottara N fe joci cu dragostea, justificând. prin cadrul acțiunii stilul muzical adoptat, bazat pe. formule şi clişee de epocă, având. reminiscențe:ce. trimit la inceputul sec: al XIX-lea, ca şi scenele bufe cu parfum mozartian. Verdictul. este pozitiv: - „Muzica se ascultă cu plăcere, deoarece e lucrată cu sinceritate: şi cunoaştere. a. meșteșu- gului. Orchestra e cumpănită, iar țesătura vocilor; e limpede şi! bine; condusă?.25 Ii 
„„ Necesitatea. clădirii unui local, adecvat :Operei. revine şi în cronica; la: spectacolul cu Alexandru Lăpuşneanu, cu greu cernut prin sitele cenzurii, care apreciase subiectul drept „tendenţios”. Criticul se pronunță cu o anumită căldură despre muzica lui. Alexan- 

„dru, Zirra, concepută cu simţ teatral şi măiestrie. Caută luminile și umbrele partiturii,'le „găseşte, pentru ca, în final,.să constate că e valoroasă, +. O lucrare, dramatică i româ- „nească, de înaltă ținută, în care elementul popular: nu este scop, ci nou mijloc, de expresiune muzicală în teatru” ... Succesul, „neobișnuit”, ar fi fost.și mai. spectaculos dacă :pre- a „miera „S-ar fi dat în cadrul normal al unei adevărate:scene de operă, aşa cum se cuvine 

sar 

“unei țări. civilizate” 2%, “ | POI IC RE SI Ter, n felul său, La seceriș 'de Tiberiu Brediceanu este un, ,,Singspiel -ardelenesc”, cu incontestabile calități, „cu mari însuşiri de preocupare curat românească”. Cu toate aces- tea, așteaptă de la acest compozitor o creație cu acțiune mai dramatică, mai, pregnantă”. | Creatorul baletului românesc modern, autorul Spumoasei, partituri La piafă işi limpezeşte şi mai mult gândurile, după ce la Londra cunoaște preocupările pe.linia cdifi- cării: baletului englez. Apoi, în contact cu dansatorii noștri ce, urmăreau realizarea unei arte coregrafice cu specific năţional, în toate compartimentele, Mihail ' Jora formulează cunoscutul său apel, prin articolul Baletul românesc. „Puneţi nițică muncă, oleacă de ima- ginaţie, o ţâră de fantezie și mult bun gust artistic şi zătnisliți, 'cu'un 'ccas mai devreme, fermecătorul balet românesc”. Ce ar însemna baletul românesc ?,,0O artă coregrafică făurită de dansatori români, pe muzică scrisă de compozitori. români, pe subiecte! din 
viața românească, pe mișcări și ritmuii scoase din jocurile! caracteristice populare românești” 2%8,..: | îi So Sonic: | 

“Cu superlative incurajează căutările balerinei Floria Capsali;'care oferea 'recitaluii, unde apărea cu numere coregrafice pe muzică. de Paul Constantinescu =: Jocuri 'olfe- 
neşti şi Sabin Drăgoi — Fata din Drăguş, socotindu-le.. ... 1,0 izbândă” 2. Și mai entu- Ziast. se dovedeşte după vizionarea. baletului Naita în: Carpaţi de Paul Constantinescu, pe scena Operei Române, care ... „trăieşte prin rusticitate-curată, prin lumina şi uimbia 
ce se 'desprind din întreaga ei structură, Şi care consfințesc adevărata operă ' de aită” 2%, 
ini. Teza care se reţine după parcurgerea croriicilor referitoare la creaţia simfonică: și 
cametală semnată de compozitorii români este că dispunem nu numai de o recoltă bogată, dar și investită cu toate atributele competitivităţii, meritând programări în cei cale de renume. | : ae 

„„Podoabă a literaturii muzicii 'românești”, Ac/con de Alfred Alessandrescu îi per- 
mite lui Mihail Jora o diatribă impotriva programatismului, care distrage atenţia ascul- , , . | | | . Sa si 

centre muzi- 
. aa 

  

„24 Jora, M. „Năpasta” — dramă lirică în 3 acte de Sabin Drăgoi. În: Timpul, IV, 1246, 12 octombrie 1940, p.'2.: - E | 
25 Jora, M. Opera Română. „Nu te joci cu dragostea" — operă în 5 acte de Const.. Nottara. 

În: Timpul, V, 1354, 14 februarie 1941, p. 2. ! 
„25 Jora, M. Opera Română. „„silexandru Lăpuşneanu” — oferă în 3 acte (4.tablouri) cu 

textul și muzica de Al. 1. Zirra. În: Timpul, V, 1378, 10 martie. 1941. a 
222 Jora, M. Sfârşit de stagiune muzicală. În: Timpul, III, 754, 9 iunie 1939, p. 2, 
224 Jora, M. Baletul românesc. În: Timpul, 1, 32, 7 iunic 1937, p. 2. E 
29 Jora, M. Baletul românesc. În: Timpul, LI, 216, 9 februarie 1935, p. 2. 
20 Jora, M. S/ânșil de stagiune muzicală. În: Timpul, III, 749, 9 iunie 1939, p. 2. 
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tătorului: de la.muzică.- Ca atare,.,, ... muzica cu pragram:e ca o carte cu poze, sub care. 
cititorul recunoaşte cutare personaj sau' cutare scenă a romanului; poze ce.nu. reușesc 
decât să-l distreze şi să-l întrerupă din citire”... .. Dar, peste toate acestea, există în poemul 
simfonic Acteon o muzică de nobilă calitate .... Da i, 
ui Dacă este;adevărat „că - + = "„sun cronicar: trebuie să găsească un cât de mic nod în 
papură””,. după cum. mărturisește Mihail: Jora, atunci în Capriciu: românesc : de Marcel; 

Mihalovici se achită de această menire, sesizând stercotipia încadrării într-o mișcare mono:* 

tonă. Cu toate:acestea, partitura e apreciată datorită ,, .:. 'istețimii 'cu care autorul reu- 
şește atât de fericit să vopsească timbrurile instrumentale. Motivele, adesea foarte reușite, 

se încrucișează .ca niște săbii ascuţite,: azvârlite de un scamator dintr-o parte în alta a! 
orchestrei şi se contopesc într-o măsurată formă de fantezie” 281; i Da i 

e i 

:; 7. Despre una din creaţiile elevului său Paul Constantinescu, Mihail Jora se exprimă | 
destul de aspru.:Este în cauză Fantezia şi fuga pentru orchestră şi pian, lucrare „mai slabă”...,. 
care ;,curge pe alocuri silită și muncită. Am spune că'e făcută, iar nu născută: Fanfeziei: 
ii lipsește adevărată fantezie, iar- Fuga e prea fantezistă”.... În. Sim/fonietta, în schimb,: 
află un compozitor ;,sincer, natural și plin de.duh”, concluzionând : o „lucrare de'preţ în 
literatura noastră muzicală” 22. - at e 

î- *.“Concertino în stil clasic de Dinu Lipatti, un alt discipol, e'cotat drept operă matură. 
Interesant cum Mihail Jora plasează lucrarea: la: umbra: Suite pentru orchestră! nr. 1 -de 
Enescu, Sau în vecinătatea ei. ,,Nu e, desigur, vorba de o imitație, ci de un simțământ comun 
de calitate muzicală, e o înrudire sufletească, artistică, ce leagă pe viitorul mare Lipatti: 
de actualul mare Enescu” 3%8. . ..-.- Da a aa 
:"î. Și celuilalt elev. al său, Constantin Silvestri, îi consacră mai multe rânduri,. mai - 

intâi după audierea Concertului pentru instrumente de coarde, unde ....'„„gândul lui se . 
avântă 'pe un teren neumblat.: Dar câtă muzicalitate e în 'acest gând, câtă nobleţe se des- 
prinde din'el, cu'ce putere pulsează seva într-însul 'și cu câtă inteligență il mânuiește 
printre stâncile ăbrupte ale unei armoriii: îndrăzneţe, ale unui contrapunct aparent: arid 

ŞI ale unui, ritm fermecător”... 0, | 
-u....-Cu un alt:prilej, recunoaște : „,„mie personal mi-e. mai dragă isteria atonală, decât. 
banalitatea consonantă. Cea dintâi imi biciuiește cel puţin nervii, pe când cea de-a doua 
mă afundă în cel mai chinuitor simțământ de plictiseală. Şi socotesc că o operă de artă 

: a . . . 3 

în nici un chip nu trebuie să trezească un asemenea simțământ!” 2%, - Ma 
1... Mai zăboveşte și asupra partiturilor Caprici pentru orchestră. şi. Preludii. pentru 

Pian. „La Silvestri nu vom întâlni fraze rotunde, perioade inchise sau cadențe hotărâte.. 

Nu vom descoperi graiul și expresiunea muzicală cu care ne-a obişnuit tradiția. Dar vom 

8ăsi, în schimb, o spovedanie muzicală ce purcede din adâncimile unei ființe bogate şi 
cinstite, răzvrătite impotriva „celor de mult auzite”, pe care, totuşi, le prețuieşte, cu 

deosebită dragoste, la inaintâșii lui de seamă” 386, e 
„Revine asupra personalității lui Constantin Silvestri cu ocazia decernării Premiului 

ce compoziție „George Enescu”, 'prezentându-l astfel : „Un Aghiuţă poznaş, sălășluiește 
in el și-l imbie, parcă, să scornească' felurite isprăvi ce imbuinesc pe executanţi și necă- 
Jesc pe ascultători. Și totuşi, sub îmbrăcămintea stiifoasă şi încărcată, se desprinde un 
material de o rară. nobleţe, ce întruchipează un măre talent” 2%. i Me 
iti „Mihail Jora' a susținut' cu consecvență. tinerii compozitori, cerând să fie progra- 

aţi şi să li se deschidă ușile afirmării, chiar şi atunci când stilul lor părea agresiv, Conclu- 
În ” Pa ai 2 i Ă -- N 

îi Jora, M. Filarmonica. În: Pimpul, 1, 186, 8 noiembrie 1937, p. 2. , e 

“ Jora, M. Prime audiții muzicale româneşti. În: Timpul, IL, 307, 12 martie 1938, p. 2. 

Jora, M. Un muzician: Dinu Lipatti. În: Pimpul, 411,875, 8 octombrie 1939, p. 2. 

225 Jora, M. Concerte. În: : Timpul, -111,. 686, -31 martie 1939, p.2. 4 tebruai 

1940, p. „Jora; ML. Concert ' românesc de muzică de cameră. În: Timpul, Il], 1000, 14 ebruarie 

i 

a i Jora, M. Audiţia. muzicală a d-lui Silvestri; În: Timpul, IV, 1122, 17. iunie_1940, p. 2. 

Timpuj, J Jora, M. Constantin. Silvestri, laureatul premiului de compoziție: „George Enescu. În; 

219, 11 decembrie 1937, p. 2. 
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„dente apar aceste: rânduri : „Ce poate fi:mai întristător pentru tin: cteator decât “faptul de a nu-și putea auzi o operă. simfonică sau  dramatică,:ce merită: să fie ascultată ? Există, desigur, un curent nou pe care generaţiile mai: inaintate. nu 'vor'să-l-recunoască 'drept manifestâre sănătoasă artistică. DR Ea ea ID Rr IT at A alei! 
; „: » Dar pionierii acestei generaţii'uită, prea curând, că însuși cuvântul: lor era; dispre- 

pa pi 

. 

țuit; sau cel puţin neluat in seamă acum.20 deiani, când ei înșiși iridurau displăcerile tine-: rilor de azi! 28... ..:.:..,, m ti STIRI 
_: * Cu obiectivitate se pronunță. astipra unor creații camerale de Zeno Vancea, Niculae 

PD po 

Buicliu; Matei Socor, Hilda Jerea, Nicolae Brinzeu,: Marțian. Negrea, 'Alexandru, Zirra,. Emanuel Elenescu, Paul Richter, Leon Klepper, Paul ] elescu, Nicolae 'Agârbi 
pentru fiecare aprecieri adecvate, încurajându-le căutările: e TIR „+ Bogata creaţie a lui Dimitrie Cuclin îşi găsește. reflectare în' cronicile: lui Mihail Jora. "Se opreşte asupra S/nfoniei' nr. :2, remarcând 'determinantele “componistice, 'inte- lectuale, didactice și:ştiinţifice. Nu-i scapă unele momente:;mai puțin'reușite, ca. de exem- plu al doilea trio din Scherzo, . . .'„„în'care linia melodică 
marginile simțului de proporţie:ce se câde'a fi păstrat inăuntrul“unei sinifonii: de. întin- derea și calitatea aceleia a d-lui Cuclin”. . ia fat cp ze 

„: Intolerant, Mihail. Jora nu poate :trece cuivederea: acrobaţiile: de conduită 'ale lui Dimitrie Cuclin, care ar explica intr-un; fel slaba cunoaştere de către public:a creaţiei:sale: Surprinde „firea 'oarecum. ciudată 'a. maestrului: Cuclin”:.:;.. „„,Mânat: de: diavolul trufiei, ascuns: sub înfățișarea: celei miai: desăvârșite modestii; 'se zburleşte . urât :de'câte 'ori. își închipuie că îi este atinsă personalitatea. Nu este de mirare, deci; ca: d-l Cuclin să fie cunos- cut mai mult prin hachiţele sale originale decât prin adâncile: și serioasele isale zămisliri artistice “și. ştiinţifice” 28, ee aa tag at 
» Simfonia nr... 1,:audiată în' „Concertul simfonic: solemn”: din: decembrie - 1940, ii apărea criticului.;; -... străbătută! de atâta entuziasm tineresc; de atâta putere furtu- noasă, simțăminte ce se intretaie cu acele de cald lirism şi văpaic-artistică”! 200... iii: 

Altă dată se pronunţă asupra: Sonatei pentru vioară şi pian nr.1 Tpio-uliii, Baga- ielei: peniru pian 21, semnalându-le' meritele - în. plan “componistic,: thai! puţin :tezonan- țele cu trimiteri spre alte 'zone.:. i îi n pi 

ceanu, având 

Şi : : bg 

0 “Lui Mihăil Andricu criticul îi aplaudă, 
fera românească, atât de simţit prinsă, și atât 
tei opere un farmec deosebit şi O așază prin 

a ee cete 
printre altele, Sonalina pentru pian. „„Atmos- 
de bine inchegată în cădrul formei, dă aces- 
tre cele mai reușite producții românești de acest gene e 

„O Sonată pentru pian a lui Matei, Socor ii, reţine atenţia : „Desigur, nu toate incer- 
cările noi sunt izbutite, iar multe sunt sortite.să piară în faşă. Dar,sunt. altele care trebuie 
cercetate cu băgare de seamă, ferindu-ne de a le dispreţui numai pentru că. ne-au displă- 
cut la inceput. Să luăm ca pildă Sonata pentru pian-a d-lui Matei “Socor, cu estetica ei, 
fără. îndoială, nemiloasă faţă de. urechile oricărui ascultător.. O ingrămădire de.sunete, ce 
par dezordonate, străbat partitura de la un capăt la altul. Când sus, când.:jos,. pianistul 
asudă pe'clapele clavirului, dezlănţuind panica in. public, care,,se. întreabă nedumerit 
câte e scopul unei astfel de muzici. Fireşte, dacă vom compara această sonată cu:un cân- 
tec gregorian sau cu o cântată. de Bach, intrebarea pare justificată, iar. răspunsul ar fi 
greu de dat. Dar în acel tumult asurzitor se desprinde, o logică muzicală, se intrevede firul 
conducător, se desluşeşte expresia. . .” 223, | N 

"». 241 Jora; M. Concerte. În: Timpul, LII, 686, 11 martie 1939, p. 2. cr 
9 Jora, M. Sfârşit de stagiune muzicală. În: Timpul, IUL, 749, 5 iunie 1939,:p. 2. 

"2%. Jora, M. Concert simfonic solemn. În: Timpul, IV, 1287, 9 decembrie 1940, p. 2. 
251 Țora, M. Concerte. În: Timpul, IV, 1057, 11 aprilie 1940, p. 2. a - 22: Jora, M: Concerte! În: Timpul, III, 679; 24 martie 1939, p. 2. | Ia 

- 2% Jora, M. Concert românesc de muzică de cameră. În: Timpul, UL, 1000, A februarie 1940, 
p. 2. " : : 
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„.... Când'audiază: Patru cântece ale aceluiaşi compozitor, pe.versuri de:Aron Cotruş, 
criticul pare contrariat, nefiind convins de compatibilitatea” redării în această muzică a: 

muzical suferința şi revolta : poporului. ideilor cu caracter social. „El vrea să zugrăvească 
Nu știm întrucât aceste idei se potrivesc cu muzica”, 204, îi ti Da 

Talentul remarcabil de pianist şi de compozitor al lui Filip Lazăr i-a impus lui 
Mihail Jora,.apreciindu-l:-drept un.muzician:de marcă. Evocându-i personalitatea, criticul 
işi aminteşte.că .... „Era o vreme —- care ă trecut și. ca atât.: de iute,— când ne 'vedeam 
in fiecare. zi, spre a jertfi împreună; flacăra, tinereții noastre. pe ăltarul :îmbătător al sune- 
telor. (...) După'război, prietenia noastră s-a'dovedit.a fi și mai strânsă. Tot ce lucram, 
fiecare din noi,: eră: arătat şi-supus judecății celuilalt, șinu cu puţin datoresc râvna de 
muncă, prietenului Lazăr, care.se 'născuse cu acest, dar, atât de.puţin prețuit în mândra 
noastră țară” 2%. La Paris, unde s-a stabilit după o vreme, a trebuit să muncească din 

vi * y 

greu, iar. sănătatea îi devenise-șubredă.: La doi ani de la moarte, survenită pe stradă, în' 
drum:spre un concert, cronicarul prieten ţine să amintească intenția: muzicianului, neim-. 

a i ; 2: N , plinită, de a veni:în țaranatală. tii, e citi STII time 
:.. i ŞI despărţirea “definitivă -de Ion Nonna':Otescu afost dureroasă: Lumea: muzicală 

a pierdut:un om de ,,.... înaltă noblețe sufletească”, ce a.ridicat, in: mare parte, temelia 
școlii românești: de: compoziție”.2%.i n. Da A ia 

„Evident, creaţia lui. George: Enescu:avea. în Mihail , Jora un sincer admirator, ce-i 
surprindea întotdeauna :aroma națională:subtilă. Astfel, in- Suita peintra orchestră. n. 2 

angrenajul neoclasic nu-l impiedică pe cronicar. să: detecteze:etosul românesc.. Gândurile 
acestea apăreau în ajunul turneului Filarmonicii bucureştene in Germania, Mihail Jora 
fiind convins că lucrarea va fi receptată pe măsura valorii: sale. „„Obişnuiţi cu gustul 
mămăliguții cu brânză şi.cu acel al cârnaţilor cu usturoi, noi simțim anevoie suflarea gin- 
gaşă românească din operă lui Enescu. Ea 'rămâne pierdută pentru atâția « cunoscători», 
care' declară cu hotărâre că:« Enescu, nu e,compozitor român». Cum nu miroase a zeamă 
de varză ci-numai a sulfină, muzica lui Enescu nu e.românească; după judecata acestor 
rafinați. Ar: fi timpul să se isprăvească. cu. astfel de sentințe și avem convingerea că ascul- 

tătorii germani vor. şti să, desluşească izul românesc din acea :Suifă în do; una din lucrările 

de căpetenie. âle:marelui nostru muzician” 297, 4. iii a. 

Pee pate) 

n concepția lui: Mihail! Jora, : George. Enescu -apăre deasupra: şcolii noastre muzi- 
cale, la fel ca și Eminescu în literatură. . Progresul. înregistrat de compoziţia românească 
prin Enescu este uriaș, şi. noua: Suilă sătească. pentru orchestră ur..3 o demonstrează din 
plin. Cronicarul afirmă „că. poetica: Suilei -e legată de... simțământul de venerație a 
memoriei părinților lui şi de dragoste pentru locurile unde s-a născut şi a: copilărit SES 

Adoptând. calea muzicii descriptive, “George. Enescu. realizează o: „impresionantă risipă 

de fantezie şi măiestrie: Evocările salei.... „nu:sunt un'scop;ci un mijloc nou de-a inveş- 

mânta gândul său muzical, care rămâne tot atât de nobil; de poetic:și de bogat căsin toate 

compoziţiile sale. de până, acum? 28, . .. | . a tă i cae DL : a. 

, Simfonia ur. :], îmscrisă.in. concertul: jubiliar. al Socielălii. Compozitorilor Români 
din mai 1941,;e dată ca o culme de referință. ,;Un simbol al -veşnicei tinereţi artistice a 
marelui nostru inaintaş şi o pildă de muncă, de conştiinţă şi de.cinste profesională şi ome- 
Nească, pe.care George Enescu, după ce a dat-o generaţiei noastre, continuă să o, reverse, 
din turnul său de fildeș, şi urmașilor: noștri” 2%8,;;: :. II Ia II, 
i eat ' PN A IL DI a E a Li , .. .. . i | 

(5 a: Aa Jora, M.' AL ircilcă: concert al "Societăţii Compozitorilor Români. „In: Timpul, IV, „1061, 
> aprilie 1940, p. 2... e a Ă a 

25 Jora, M. În amintirea unui pricten drag. În: Timpul, II, 554, 16 noiembrie 1935, p. 2. 
25 Jora, -M.' A:imurit [: N.iOtescie. În: Timpul, III, '27 martie 1940, p. 2. 
ai Jora; 'M.: Călătorie 'muzicălă. În: Timpul, V, 1316, 5 ianuarie 1941, p. 2. 

: Ă Jora, M. Noua licrare a'lui George Enescu — Suita sălcască. În: Timpul, III, 599, i no- lembrie 1939, p.:2. - APUCI E E d atelge e, A e a 

9 ma: a Jora, M: Concertail jubiliar al: Societăţii Compozitorilor Români.:. În: Fimpul, V, 1426, 
maj 1941, p. 2. RD Sa E eva cite > pe ERIN ; 
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„+ Îşi îndreaptă: atenția și asupra: muzicii din filmele românești, semnalând necon- cordanţe între imagine și coloana 'sonoră:; pentru a convinge de seriozitatea, sa, această muzică: trebuie: ai." „Să întregească în :mod firesc spectacolul vizual” 3%.: Opiniile “sale: au fost amendate de D.I. Suchianu. xemple ce: nu mai aveau replică 301, i îi iti, o. SI a au Mt: O fire deschisă; delic tă, fermecătoare.! Vorba lui:încânta, glumea 'cu Dună- tate și discuta fără aprindere. ... Era, atât în viața de toate zilele, cât și în artă, un senior” :++ :— aşa'l-a, rememorat Mihail: Jora'pe compozitorul francez Maurice Ravel, âtunci când! a sosit vestea încetării sale din viaţă. ,,.... Ravel purcede, că şi marele Claude, dela prin- cipiul' quasiimpreciziunii: melodice şi al'seducției' armonice ce;s-a numit impresionism, și potrivit căruia artistul'interpretează' mai mult senzațiile, ca: prin:ceața visului, decât: își , DRE ea ae P Pi 

Drept: răspuns, muzicianul! revine cu'e 
Li ! ti 

exprimă direct emoția” 302, i 
i" Formulările ':echivoce nu'sunt! proprii stilului cronicăresc -al:lui. Mihail Jora, care adoptase” un ton ferm, direcționat cu precizie către:o: țintă anumită:: Îi displac” vorbele |ungi și inutile. Îl caracterizează sinceritatea, curajul opiniilor. și francheţea retoricii.. Poziţia: deţinută de Mihail Jora-în viaţa muzicală românească era 'atât de.puternică, încât îi conferea forța şi autoritatea. oricărui demers, Intervenea în cele mai spinoase. și. delicate probleme. Criticul Jora nu.scrie arid, dimpotrivă, cultivă ironia, sarcasmul,. ceeace âtri-: buie gândurilor sale vioiciune, tonul depinzând de natura și importanța subiectului. :Neplă- cându-i să fie incruntat, recurge la arma umorului, potrivit adevărului. că: adesea 'o-glumă; o poantă,: o găseiniță poate fi mai eficientă decât sentențiozitatea:: Paleta tematică 'din scrierile acestei perioade apare considerabil mai variată decât în faza anterioară, clișeul de cronică fiind demult părăsit. «e ci ri 

„îi «Pentru exemplificare, "iată portretul : unui impostor. ajuns în teritoriul: muzicii, fără talent, har, studii, care cum începe să prindă cheag, se erijează în specialist. :,, Para- zitul ce nu cunoaşte:locul: notei pe portativ 'se avântă, după ce a tipărit cu bani străini o compilaţie ridicolă despre Beethoven,să: vorbească. în public despre muzica la:romani şi la greci, despre: Mozart, despre. vechea - muzică: religioasă, despre':Macârie și Anton! Pann: Oricine poate asculta pe cel'mai nou Şi mai ilustru' muzicograf: pângărind arta. muzicală. (...) Destul, râie culturală ! Te-ai ridicat prin îndoielnice purtări'la :situaţiuni pe.care le compromiţi: Nu te-ai dat'in lături de la nici o înjosire, sub acea plângătoare umilință care a înduioșat pe toți:ce nu te cunosc de aproape. Urmează să fii-isteţ, dacă vrei, săpând Șanțuri binecunoscute sub pielea acelora ce încă nu Şi-au uns-o'cu alifie de pucioasă. Dar nu îndrăzni să teiapropii de cea .mai nobilă şi luminoasă artă, care:inlătură,:: zâmbind, orice atingere necurată: ori caraghioasă” 20, ... re barat 
1 Altă dată, criticul este de-a dreptul scandalizat 'de uşurinţa 'cu care: se încredin- 
țează posturi unor nechemați, în timp'ce muzicieni prestigioși-ca' Ionel Perlea sunt lăsați fără slujbă,: fără angajamente 30, ee i te ti 
E Despre critica muzicală Mihail Jora are ocazia să scrie impulsionat de cântăreața 

Lucia Anghel, care i se plânsese, într-o scrisoare deschisă, de soarta nesigură a muzicienilor 
români.: Criticul se confesează : .... „În lupta dârză n-am: cruțat pe nimeni,:iar pe'acel 
care au ajuns prin înşelăciune, i-am înfățișat în toată! goliciunea lor și opiniei: publice şi 
autorităților răspunzătoare”. Diferenţiază 'atenţia ce ar trebui acordată: artiștilor .ce au profesat în ţară şi celor ce „au avut mijloace să-şi petreacă viața in străinătate, :unde 
Şi-au făcut cariera”. ... „„Socotesc insă că societatea e datoare să se ingrijească întăi de talentele ce se fărâmiţează fără glorie pe pământul ei, şi numai apoi de acelca care și-au câștigat gradele în străinătate Şi le-au pierdut tot acolo” 3%, Dar „societatea. noastră e 

' . . 

  

30 Jora, M. Muzica în filmul românesc. În: Timpul, 11,393, 8 iunie 1938, p. 2. *01 Jora, M. Donul Suchianu face muzică.. În: Timpul, IL, 419,.4 iulie 1938, p. 2. + _*0%2 Jora,'M. Maurice Ravel. În: Timpul, II, 241,'4 ianuarie 1938, p. 2. - 
03 Jora, M. Râia culturală. În: Timpul, |, 177, 30 octombrie 1937, p.'2.: 

„1 39% Jora, -M. Năzdrăvănii muzicale. În: Timpul, 1, 205, 27 noiembrie -1937, p. 2. 
î% Jora, M. Critica şi artiștii români. În: Timpul, |, 397, 12 iunie 1938, p. 19.. 
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astfel alcătuită incât preţuieşte prea 'puţin pe adevăratul artist român, fie că și-a petrecut 
Sau nu viața'în țară.” Concluzionează relevând că la noi critica nu. are puterea. de influ- 
enţă pe care-o merită. i, î: - 

Activitatea . „Societăţii: Corzpozitorilor Români se “reflectă. într-o 'seri& de ihâterială, 
ce-i: luzminează: rosturile.: Relatând: o: neașteptată vizită a ministrului de resort Victor 
Iamandi, care, aflând că statul nu contribuie la Susținerea Societății, promite o sumă de 
bani, criticul: avertizează, cu ironie ŞI: umor :;,, — Doninule Iamandi, opreşte-te. ? Nu sun- 

tem obişnuiţi cu.asemenea: miniștri. Prea ești ințelegător al trebilor ministerului ce 'con- 
duci, prea. îți dai seama de menirea lui. Oprește-te. Nu de alta, dar te pomenești că la 
o nouă guvernare nu:te mai face nimeni ministru”. 306, ., 

“Rolul Societățiie este . . : . „dezvelirea,. îndrumarea și înălţarea spiritului muzical 
românesc, sub toate infățișările sale.” . Împlinirile apar evidente, dacă avem în vedere 
că inainte de război erau numai trei compozitori: mai însemnați (G.;Enescu, D. G. Kiriac 
și A..Castaldi), în timp. ce în vremea când, Mihail Jora i îşi scrie cronicile, dispuneam de o 
pleiadă_ de creatori . tt i: 

Întăptuirile Societăţii sunt impresionante, dar membrii ci au de luptat cu tot felul 
de piedici, La: ordinea zilei. „apare pericolul unor impozite. distructive., Din păcate, dacă 
Finanţele i ÎȘI vor pune planul în aplicare, Societatea „va fi nevoită să tragă zăvorul la 
uşă și să-şi închidă;porțile'”,307. Nu s-a ajuns însă la situaţia, limită semnalată. Să fi avut 
ecou articolul lui Mihail „Jora? Ra 

Două concerte de. muzică greacă, organizate de Societate, îi permit, criticului nu 
numai să observe! personalități componistice, din. respectiva cultură muzicală, dar și să 
găsească teritorii comune, în efortul de alirinare națională. „, Străduințele noastre, mij- 

loacele noastre, scopurile” noastre sunt comune. Ele nu pot decât izbândi și izbăvi arta 
noastră. de influențele străine, care, oricât de. merituoase ar i, pătează comoara originală 
ce caută a rămâne curată şi neprihănită” 308. | | 

Este evocat şi momentul fondării ... „O mână de tineri necunoscuți au, purces 
la'druim în anul 1920,având drept” capital doar dragostea de frumos, entuziasmul şi dorin- 
ţa neinfrântă'de a zămisli, după grea cumpănă, a'războiului reîntregirii, o artă muzicală 
românească..Cu acest neînsemnat capital Şi cu girul marelui nostru dascăl George Enescu, 
urcăm de atunci; încetul” cu încetul, greul pripor al năzuinţelor noastre” 30 o e 

Acute au fost şi problemele: edificării unei edituri muzicale, nemijlocit implicate 
in difuzarea ŞI propaganda culturii noastre. ... „,O expoziţie de tablouri sau: un concert 
simfonic bine ales; într-un centru european, pot aduce adesea mai mult folos, decât o masă 
“iplomatică 30: tt Sa RR ai 

i Legăturile inişcării i inuzicale româneşti. cu acelea ae peste hotare i i se par lui Mihail 
Jora esenţiale în Susținerea intereselor țării. „..î. Astăzi se:ştie că există, 'pe lângă o 
cursă a înarmărilor, şi:una culturălă și artistică între popoare. Iar acela dintre cle ce stă 
cu braţele încrucișate, socotind artă drept un: amuzament”, rămâne de batjocură, chiar 
dacă posedă atleţi.care la un joc de fotbal izbutesc, să facă partidă nulă impotriva celei 

mai bune echipe englezeşti” Si Su 
Într-un fel, Mihail Jora. este ceea ce: M. Mărgăritescu socotea că trebuie să fie cri- 

ticul, muzical ; „isantinelă a moravurilor muzicale”. Se:afla mereu pe poziţie, reacționând 

cu promptitudine şi dârzenie. Astfel, când în 1937 s-a anunţat instituirea Premiului Najio- 
În o 

p. 2 305 Jora, M. „Ocrotire primejăidasă pentru ocrobitor, În: Timpul, I, 161, IA octombrie 1937, 

- so Jora, N Societatea Compozitorilor Români la răscruce. În: Timpul, 0, 424, 9 iulie 1938, 

8 Jora, M. In: marginea festivalul muzicale eleni, în: Timpul, Ul, 637, -10 februarie 
1939, p. 2: 

9 ma: 08 Jora, M. Concertul! ubitiar, al 1 Societăţii „Compozitorilor Români. - În: „Timpul, V, 1426, 
mal 1941,: >. 2. 

eu Jora, M. Editura. miuzicală * româncască. în: Timpul, |, 6, 12 mai 1937, p.i 
" Jora, M. fnscninări Be un program de radio, În: Timpul, Il, 383, 29 mai 539: p. 2. 
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nal pentru Artă, compozitorii nefiind însă prevăzuţi în categoriile, respective, reacționează vehement. „Dacă am notat: această neințeleasă omisiune, am făcut-o nu pentru a;ne plân: ge, ci pentru a dovedi, o dată mai mult, de câtă neînțelegere şi dispreț se bucură în. Țara Românească, arta, muzicală 812, :Rezonanţa, intervenţiei. săle a: fost puternică,:de vreme ce, în toamna aceluiași an, ministerul de resort revine, anunțând instituirea. Premiului:: Naţional Pentru, Muzică, - i a i ro eo ri „ȘI foiletonul a' fost. cultivat. de către. Mihail: “Jora; Îşi aminteşte, istorioata ci! un boier. care trăia la oraş, din când in când ducându:se: să-și :vadă întinsa. moșie.. Nu prea cunoştea hotarele,. nici. semănăturile. făcute, dar. își dădea cu “părerea; La fel și. amatorul de muzică, ce se crede atotștiutor, veşnic contrazicând pe orişicine, :considerându-se. cult, însă, aflat în sala de concert,:nu știe că lucrarea:ce se;cântă este Simfonia a V-a:de Beet- hoven 38, , :.. pi aa Pat 5 

II Ia . ; IN 
ip .- ț PD pir Date il .. 

, , . 
e ete 

' aaa ACEI A „ta , si i i O altă temă priveşte festivalurile internaționale 'pe:icare le frecventeazăi: Festi- valul de la--Bayreuth își păstrează cu' greu profilul, printre încercările de deturnate spre siera politicii pan-germane. „Bayreuth-ul trăieşte clocotitor nu: prin 'Şovinisrn. ci: pri arta răscolitoare şi:adânc om nească a; făuritorului 'ei.” 314 - a lit, Dia Ei i. Descrie manifestările de la Salzburg, Miinchen, unde o ascultă și pe'Viorica Ursuleac, de arta 'căreia este încântat. „Apariţia pe scenă a d-nei Ursuleac produce senzaţii. 'De fiecare dătă, domnia 'să se prezintă sub o formă. mai completă şi mai desăvârșită”! 315: „ În cronicile sale se reflectă și turneele la B germane —. Opera din Frankfurt pe Main de exem 
— sau concertele unor ansambluri camerale. 

a dtp 

ucureşti. ale unor. ansambluri de operă 
plu, care susține tetralogia 'Wagneriană 

i : ; Ti, , , at pregatea a __..i:Şi lăutarii, apar în sfera scrierilor sale.. Are nostalgia artei lui Grigoraş Dinicu şi Fănică Luca, al căror turneu stârnise senzație la Paris 316. Surprinde măiestria lui Brebenel din Valea Luncavăţului 317, ca Şi farmecul cântării fetei: Gorjului, Marița... (Maria Lătă; rețu) 38 Pa II a i „isi. Preţuirea muzicienilor apare ca o dimensiune consțantă a scrierilor lui Mihail Jora. Nu își revine la știrea sinuciderii lui Gheorghe Folescu .: ., „„Ce'amărăciuni l-or fi indem- nat să-și, răpească zilele ? .., Oricum ar.fi, dacă sufletul său chinuit Şi-a: găsit; izbava, lespede grea se aşterne,, din nou, peste arta românească”, 319, Conştiinţa - profesională: e considerată cea mai pregnantă trăsătură -a iviolonistului: Sandu Albu..,,-....::Cea dintâi datorie a unui muzician e.de a'sluji arta sa cu cinste Şi demnitate” 3%. .,...;, e sii 
Personalitatea: lui George 'Enescu deține primatul:in tematica: preferată de Mihail Jora. La implinirea vârstei de 56 de ani, criticul lasă frâu liber fanteziei și deapănă poves- tea cu ursitoarele care au vegheat la naşterea: muzicianului, hărăzindu-i- multe minuni. Ultima 'ursitoare ii dezvăluie insă „taina cea: mare”. a 'miraculoasei sale arte:... ; „Vei clădi operă. nemuritoare ŞI vei supune:pământul. prin! harul: tău slăvit” „,Binecuvân- tate să fie ursitoarele ce s-au coborât în umila căsuță dela Liveni” 32: „iri ii | ": În volumul Afuzica românească 'de azi, editat. de Sindicatul astiştilor instiumen- Zişti în 1939, Mihail Jora participă cu un frumos şi vibrant portret eseistic întitulat Minunea Enescu, brodând idei pe tema dualismului dintre instrumentistul 'virtuoz și compozitor, insistând asupra darurilor componistice ale marelui! muzician. Mihail: Joia. crede că în 

pu 
N i „a NR « : trai 

  

za 312 Jora, M. Premii. În: Timpul, 1, 35, 10 iunie 1937, p; 2 a... tă Ai „3% Tora, M. Amatori de muzică. În: Timpul, 1, 39, 14 iunie 1937, p. 2. « 514 Jora, M. :Bayreulh. În: Timpul, 1, 83, 28 iulie 1937, p..2. : - : »: 1 
315 Jora, M. Serbările muzicale la Minchen. În:. Timpul, II, 466, 20 august 1938, p. 2..: iau; 915 Ţora,. M.. Tacâmuri. de lăutari. În: Timpul, |; 66, 11 :noiembrie 1937, p. 2. pi _ 347 Tora, M. Brebenel. În: Timpul, 1, 116, 30 august 1937, p. 2. ra 

ve 848 Tora,-M. Marifa. În: Timpul, II, 815, 15 octombrie 1939, p. 2. Sa 
| „319 Jora, M. Retrospective muzicale... În: Timpul, LII, 921, 23 noiembrie 1939,:p. 2... - za Jora, M- Viaţa muzicală. În: Timpul, IV," 1003, 17 februarie 1940, p. 2.; -. 51 Jora, M. La aniversarea lui George Enescu. În: „Timpul, L,: 106, 20 august 1937, p. 2. 
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„persoana, lui, Enescu, se împletesc, ... „seriozitatea germană și fineţea :franceză”. Feno- 
“menul' Enescu ar fi rodul a patru minuni : ivirea unui asemenea talent! in muzica româ- 
"nească, decizia: părinților, de a-l încredința, carierei muzicale, perfecțiunea i în tot ceca.. ce 
face și, 2: urcușul și desăvârşirea geniului creator” ir 
N În Radio Adevăriil. (682, 12 noiembric. 1939, p..5) semncază, "prezentarea Sizitei 
'săleșii, ce “urma să se cânte în primă audiție la noi. Și în almanahul. ziarului Timpul, pe 
anul "1940. (p. 126), revine; tematica „enesciană, printr-un eseu al cărui titlu Spune. totul; 
Simjirea românească în: “piuzica lui „George Enescu. | 

.O curiozitate o reprezintă materialul. nesemnat publicat i în. i Timpul; da, 1 ianuarie 
1938, cu titlul Câteva daruți de Anul Nou muzica nţilor, români. După stilul incisiv, Satiric, 
ar 'putea fi atribuit i însă lui Mihail Jpta = — critic muzical al ziarului de atunci —, care nu 
“putea! semna, “deoarece i își expedia și lui o șarjă. Totuși, având cuvenitele rezerve, apare 
interesant de ştiut-care erau aceste „daruri”, de fapt urări. încărcate, de duh, ce se potri- 
'vesc: intrutotuil cu trăsăturile de câracter ale celui vizat. Iată câteva : „Lui G.. Enescu: 
Un frac nou: Lui! A. ' Alessăndrescu ; Conducerea, programelor muzicale de la Radio. Lui 
N. Otescu : “Patru! noi “cântărețe mozariiene. la Operă. Lui G. Georgescu : „Un măturoi cu 
cae să curețe Filarmonică, Lui M..Jora : Un nas grec, făurit în laboratorul doctorului Ste- 
pleanu . Lui C. Brăiloiu : "Două babe bocitoare din Țara: Făgărașului. Lui C. Nottara: 
'Un. profesor. de. dirijare. Lui M. Andricu: “Împăcarea. cu critica, Floricăi Musicescu : Pe 
Alfred Cortot elev la clasa” ci. Lui P. Constantinescu : O tichie de „mărgăritar. Lui ]. Prun- 
er ; : "Un contrabas « care să cânte singur. Lui C. Stroescu :. . ŞI puţină voce. Cellei Dela- 
'vidneeă "Cinci minute de repaus. Lui D. Cuclin : Preiul Najional de Compoziție. Lui C. 
Silvestri ; Sinceritate şi. răbdare. Lui I. Brediceanu : Muzica populară românească, cu 
dedicație dela B. "Bartok. Lui G. Cocea : A 15-a aniversare . dar muzicală: Lui D. Lipatti: 
Un: aer mai insolent” 3%, 

"După cum am arătat, din 1941 Mihail Jora incetează să mai scrie la T impul, inchei: 
du-şi practic 'caricra 'de critic muzical, ultimul său articol fiind consacrat, după o pauză 
de două luni, Concertului jubiliar al Societăţii Compozitorilor Români. Rubrica permanentă . 
pe care o deținuse va fi preluată de Emanoil Ciomac. Cauzele retragerii sale nu vor putea 
îi determinate cu ușurință ; probabil, dorea să se dedice creaţiei. 

În toamna anului 1941, în Revista Fundațiilor Regale a apărut cuvântul lui Mihail 
Jora despre George Enescu — cea mai dragă temă a sa de acum încolo — , rostit la săr- 
bătorirea celor şaizeci de ani ai maestrului, la 17 octombrie, în sala Ateneului Român Si. 

Intrând în cea mai zbuciumată şi mai dramatică perioadă a vieţii sale, Mihail Jora 
nu va mai publica mulți ani la rând. După 1945, a fost acuzat de fapte i imaginare, cu 
Substrat politic. A fost destituit din funcțiile deţinute la Academia de Muzică, după teme- 
rarul său gest de preţuire a monarhului care tusese silit să abdice. A fost tratat ca persoană 
indezirabilă şi a traversat ani de frustrări şi suferințe, lucruri ce explică bincinţeles absenţa 
numelui său din coloanele publicațiilor. 

Repus in drepturi, va reveni, semnătura sa fiind o mândrie şi un prestigiu pentru 
orișice revistă sau ziar. Muzicianul se lasă insă foarte greu antren at, ținând să fie dis- 

tant şi neimplicat în viața socială. După aproape un deceniu şi jumătate, îl intâlnim sem- 
Nând în Analele Academiei R.P.R. (vol. V, partea II, 1955), intr-un material cu titlul 
corse Enescu, întemeietor de școală muzicală românească, ce este de fapt textul comuni- 

cării ținute la A/eneul Român, cu prilejul comemorării a 6 luni de la moartea lui Enescu. 
a Îi publicat și în Studii şi Cercetări de Istoria „Artei (nr. 3—4, 1955), şi mai apoi in volu- 

mul A/omente muzicale, din 1968. 

iii ERIE 

322 
i Jora, M. Minunea Enescu. În: Muzica românească de azi. Cartea - Sindicatului «Artiștilor 
Strunentişti. Bucureşti, Ed. Marvan, [1939], p. 839—842. 
1035, 320 e a = Câte a daruri de: Anul Nou muz icanților români. În: Timpul, 1,238, 1 ianuarie 

p.2. -: 

St 4 La sărbătorirea lui Enescu în: Reoista Fundațiilor "Reşule, VIII, 11, 1 noiembrie 1941. 
+ 
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"De acum înainte; iscălituta sa apare intermitent, mai ales prin studii, comunicări cuvântări şi, cu totul sporadic, articole. Într-un fel, realizează văriațiuni pe terta atât du scumpă = George Enescu; Cele mai multe pagini îi sunt, tipărite în Muzica, revistă, câre, şi la începuturile acțivității sale, ii publicase primele! materiale. ED ci “i i i În 1957 îi 'apare'studiul” George” Enescu omul, Şi, concepția. hi despre om, purtând inaintea semnăturii și titlul de! academician 3%. În Vraja enesciană, „Mihail, Jora, decodifică atributele” carc'au: “imprimat” personalității: muzicianului distincția ' și nimbul unicității, „Vraja ce se revarsă din el rămâne, ea nu poate pieri din inimile noastre”. 326, Peste câțiva âni, revista: Muzica îi retipăreşte unele cronici din' tinerețe, sub genericul Gândairi despre ara şi viața muzicală 32, iar. mai apoi, în 1968, "Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor ii consacră un volum —' Momente muzicale, în care apăr multe dintre cele mai reușite Și originale materiale ale sale. i ii ei iei Ce ii “La un'deceniu 'de la incetarea: din ' viață 'a lui Dinu Lipatti, Mihail Jora. ține să fie prezent cu Gânduri despre: Diini Lipatti (Contemporanul, 2 decembrie 1960).' Înaintea Conferinţei Uniunii Compozitorilor din “1963; i: se publică în Scînteia, prima şi “ultiiia ioară, Marile resiirse ale muzicii 'popuilare- (5 decembrie. 1963). În câteva râriduri trece peste cadrul circumstanțial, semnând": “Recital Dan. Grigore ( Conteniporanul, 20 noieni- brie 1964) și Scurtă cronică-a A iinei Magdalena Bach (Tribuna, 17 februarie 1966), Scrie și "cu Ocazia celei de a patra ediții a Festivaluhii şi Concursului înternaţioniăl „,Georgă E nesc"t%, şi despre'Centenarul Conservatorului ' bucureștean 3; În fine, ultiniul material pe 'care'il cunoaștem. a! văzut lumina tiparului în Muzica, „reprezentând intervenţia "muzicianului la Adunarea Generală a Uniunii. Compozitorilor. 350, : me 1 + În concluzie, judecând global: fructuoasa: activitate. de critic! muzicăl, â lui Mihail Jora, reținem dragostea şi interesul său susținut pentru valorile muzicale româriești (com- pozitori, interpreți, opere reprezentative, folclor etc.) şi, mai presus de toate, crezul ne- strămutat în arta sunetelor, privită ca o' componentă esențială a' culturii și vieții omenești. 
. , , - _ - î - Ei - - LI y 

II: DN A Re a, Ti Ă usi 

, . . a. . - | NR . . . patat tu i aa IN pă IE De in oma 
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— 

3 Jora, M. George Enescu omul, şi concepția lui despre om. În: SCIA, IV, 1—2, 1957, p. 309—320. | , . 
026 Jora, M. Vraja enesciană. În: Muzica, V; 5 mai 1935, p. 17. , DE 9. 5 Jora, M. Gânduri despre arta și viața muzicală. În: XI uzica, X, 2 februarie 1960, p. o. 34% Jora, M. Cuudut de deschidere. În: Muzica, XIII, 11—12, noiembrie-decembrie 1963, p. iv. 

59 Jora, M. În pragul noului veac.. În: România liberă, 6225, 24 octombrie 1964. . *0 Jora, M. Din cusântul participanţilor. În: Muzica, XIX. 1. ianuarie 1969, p. 27, 
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Setul interviurilor acordate de Mihail „Jora, în 'decursul anilor, primul 'datând din 
1925::ultimul din” 1968, exlrase din reviste şi ziare, oferă valoroase: idei şi îiformaţii privi 
toare la interesanta :5a personalitate. - -. * , 

Surprinse de câtre diverşi publicişti gândurile muzicianului lasă să se întrevadă alri- 
bule ale individualității, concepția sa artistică, atitudinea în problemele vieţii concertistice, 
opinii asupra propriei creații, insatisfacții de nătiară organizatorică şi elică, aprecieri asu- 

Fi Interviurile deconşpiră modalitatea. de a “gândi şi a se “exprima a lui “Mihail Jora, 
cu verbul său. neşovăitor şi acidulat, caustic şi necruţător, crilic. şi generos. În mod cert, înter- 
viurile, atât cât „oferă, relevă 0 conştiinţă civică şi artistică, pentru care muzica însemna tolul. ” 

, Evident, o anume doză de prudență în procesul leclurării se împune. Interlocutorii 
nt erau dotați cu “aparatura de îm primare de azi, ce îngăduie verificarea afirmațiilor, ceea 
ce jusiifică 0,anume relativizăre în acreditarea celor exprimate, deşi Alihail Jora nu a dez 
minţit sau conlistal vreunul din inter viuyi sau din pasajele acestora. aa N 

EL INI II A ID II: E po aaa 

1 DE VORBĂ CU: COMPOZITORII NOŞTRI. 

ia : i E ! pa „i « Ă | 

> CONVONBINE CU DL MIHAIL IONA . i. pi 

I[OAN] M[ASSOFE) 

Muzică; a fel ca şi loale arlele, e în veşnică prefaceri. = Felul de expresiane e diferit, dar 

esența muzicală, nii se schimbă, — Capii : mişcării „ullramoderne” îşi vor vedea opera încoro- 
nală cel mull peste zece ani. — Un nou „Marş evreiesc”. — Lucruri pentru a stimula pe 

compozitori..—. Crearea unui institut de cdilură muzicală. Me 
n: continuarea anchetei noastre printre compozitori, publicăm azi răspunsurile 

d-lui Mihail Jora. 

Prejeri ne 

— Care e genul de muzică preferat de dumneavoastră? 
— Dacă voiţi să înţelegeţi prin această intrebare modul de expresiune muzicală, 

955



vă răspund că muzica simfonică este aceea care mă atrage mai mult, căci orchestra, prin grandioasa ei complexitate, cât și prin varietatea ci imensă de sonorități și timbruri, procură emoţiuni muzicale veșnic noi, pe care nici un alt gen de expresiune muzicală nu le poate egala. 
| Dacă prin gen muzical înțelegeţi însă forma prin care e ticluită o lucrare, preferin- țele mele, care cred că sunt aproape generale, merg spre forma de „lied” în ce priveşte lucrările mai scurte și spre forma de „sonată”', când e vorba de lucrări de. o întindere mai mare. 

| | | Și, în sfârșit, dacă prin gen muzical doriți să înţelegeți o epocă sau o Şcoală muzi- cală, vă voi răspunde că, propriu-zis, n-am nici o preferință marcantă specială. Muzica, la fel ca și toate artele, este în veşnică prefacere ; şi-n toate acestea, rămâne aceeași. ES Li tt; 
Frumosul muzical îl găsesc și la Palestrina, și la Bach, și la Mozart, şi la Beethoven, și la Wagner, și la Debussy, și la Stravinski. Felul expresiunii e diferit, dar esența muzicală nu se schimbă. Impresia pe care o simt. ascultând un oratoriu de Haendel e mai pură decât aceea pe care o resimt la auzul lui Boris Godrnov de Mussorgski, dar e tot atât de puter- nică. Emoţiunea produsă de ambii compozitori mă face să uit că unul e german și celălalt TUS, Și Că un secol și jumătate îi desparte, «i a ip :Și totuși, ... dacă aș fi exilat într-o insulă pustie și, mi s-ar:incuviința să, iau. par- titurile unui singur compozitor, aș pleca, fără îndoială, cu-acelea ale lui Wagner... . . 

..- 
Soai?y 

2 DI Dia NN DN „A N . . . iz 
acas MI PR CRC RA DD IRT DE „Ti 

Da a E eat Ra) 

ri i 
a .. Convbozitorii: ttramoderiă. E Di mă a ze DD N EI ata „— Ce credeţi de compozitorii ultramoderni, în special de Stravinski? i * di, — Compozitori 'ultrămâderni Dar 'au existat în toate-timpurile. Oare Monteverdi, „care scria la :1614 celebrul “Lamento: d' Ariadna nu cra: ultramodern'? :Dar "Beethoven în Simfonia a: 3-a nui' era” ultramoderri ? -Dar':Weber,' dar “Wagner; 'dar Debussy ? Întrucât Stravinski, Schânberg sâu 'Honegger Sunt astăzi mai ultramoderni: decât predecesorii lor ? n definitiv; eu ţi-am Spus-o, “esența muzicii 'rămâne aceeași. Expresiunea: e" schimbată, și e normal 'să se schimbe; căci artistul creator e în veșnică frământare şi în căutare de „Nou. Ce e bun va rămâne și: peste trei secole ; cum a'rămas:Monteverdi;"şi Stravinski va rămâne, cu siguranță. Că se găsesc imitatori proști, cu mai mult sau mai puțin talent, care aleargă după „modă”, asta e altceva. Ei vor avea soarta sutelor de compozitori mă- runți care au existat în toate timpurile și pe care doar tratatele complexe de istoria muzicii îi mai citează. Capii mișcării ultramoderne”, însă, :își vor revedea opera lor încoronată cel mult peste 10 ani, când consumatorii de astăzi vor fi uitat că i-au taxat de nebuni, și când „ultramodernii” de atunci vor zice că Stravinski și Schânberg sunt deja „„pom- pieri”. Vezi cazul Wagner, vezi:cazul “Debussy. iii: i, 

O nouă lucrare 

— Pregătiţi vreo nouă lucrare? E SR pu Am isprăvit acum trei săptămâni un Aarș evreiesc: pentru pian, inspirat. din Cântecul tristeții lui Ioşte, pe care l-am trimis spre editare la: Viena, împreună cu Joujour pour Ma Dame, penultima: mea lucrare. . : i A Ia Pentru moment, refac poemul simfonic Poveste indicii, executat: în 1920 la concer- . tele. Filarmonicii, a “cărui lungime și masivitate orchestrală iniţială "mă  nemulțumea. 

Lucruri pentru a stimula “pe compozitorii români 

vei INDIE IN E II a ra . , , 

—. Ce lucruri credeţi că s-ar putea face pentru a Stirmnula pe compozitori ? 
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— În primul rând, posibilitatea de-a li se executa lucrările, pentru ca ci înșiși 
să se poată asculta și să-și dea seama de defectele și calităţile lor; şi pentru ca publicul 
să se deprindă cu ideea că există şi compozitori români. . -. .. 
„„ Deaceea nu pot lăuda îndestul gestul Filarmonicii — cama tardiv, 

fi executat anul acesta, în concertele ei, lucrări a 1] compozitori români. De aceea, Socie- 
talea Compozitorilor Români, în cele 9 audiţiuni ordinare date până acum, a prezentat 
programe pe cât de interesante, pe atât de variate, ce vor îndemna la muncă pe compozi- 
tori, a cărortimiditate și lipsă de incredere în ei înșiși izvorau din lipsa totală de interes a 
oficialității și din disprețul publicului pentru muzica românească. . 

Orișice încurajare chibzuită va fi imbold preţios pentru compozitorii noştri. Vedeţi 
ce binefacere a. fost instituirea premiului anual de compoziţie de către . George: Enescu. 
Pe an ce trece, lucrările prezentate deveneau mai bune. Elemente tinere, respinse în primii 
ani, și care au înțeles cât spirit de dreptate și de nepărtinire rezidă în sânul comisiunei. 
examinatoare — s-au prezentat în anii următori cu alte lucrări și au sfârşit prin a căpăta 
distincția meritată. i i .. .. 

ce e drept — dea 

Dacă și Opera Română s-ar hotări să monteze opere sau balete românești, și dacă 
compozitorii noștri ar avea siguranța acestei deciziuni, sunt convins:că încetul cu Încetul 
s-ar putea crea lucrări frumoase și pe tărâmul acesta, cum s-au creat și pe cel simfonic; 
şi pe cel de muzică 'de cameră; cs i a a 

„Un înstitut de editură muzicală 

„= N-ar fi oportună crearea unui institut de editură muzicală? | Pa o 
-- Bineînţeles: că această editură ar ușura situația precară a compozitorilor NOŞ- 

tri. Numai că această editură implică sacrificii bănești mari, pe care nu orișicine e dispus 
să le facă astăzi. Nu e destul să editezi, mai trebuie să dispui de altfel de relaţii, încât să 
ai posibilitatea dea plasa marfa, nu numai în țară, dar mai ales în străinătate. . N 

Esenţialul e că începutul s-a făcut şi că deja se pot vedea în vitrinele magazinelor 
de muzică lucrări editate în țară şi semnate de Alfred Alessandrescu, Nonna Otescu, Dimi- 
trie Cuclin, Filip Lazăr, Sabin Drăgoi, George Enacovici şi alții. Dai 

| Mai rămâne ca marele public să înțeleagă odată că muzica se poate face chiar atunci 
când lipsesc „tango-urile” și „,foxtrot-urile” de pe pupitrele pianelor. 

t, Rampa, VIII, 2251, 30 aprilie 1925, p. 1. 
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România în. miișcarea internațională muzicală. — Triumful muzicii moderne. — 
CTE şi Slravinski. — Imilalori şi originali. — Publicul şi compozitorul. - | 
Dacă ar fi să-l cunoaștem pe d. Jora numai din lucrările sale, și am putea totuși 

iunoaşte în compozitorul Poemului îndic, al Suitei în re şi al Priveliştilor mol- 
Cveneşti un distins intelectual. - 

Schănb 
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În odaia: sa de licru, mă bucur să 'regăsesc,; într:0. convorbire în care: maestrul atinge în treacăt toate chestiunile interesante ale' muzicii moderne, pe același fin. intelee- tual pe care îl bănuisem din lucrările sale. . ..... ta i „.._-D. Jora este născut la Iași. Deși s-ar părea că amănuntul acesta nu are nici o impor- tanță, totuși, originea moldovenească a avut:un rol hotărâtor în activitatea sa, şi vom aminti numai minunatele imagini din lunca Siretului Și din alte colțuri pitorești: ale Mol- dovei, pe care.d. Jora le evocă în Privehiştile sale moldoveneşti.. : LEII IRI aaa 
„î. + Aproape că i-ai bănui și locuința, într-o stradă liniștită, umbrită de copaci înalţi, o casă albă în care soarele se odihneşte vesel. Sub bolta :zidului, poarta mare de lemn se deschide greu spre grădina. mică și veselă, Aici locuiește Jora] !; ». în. i tai: __: Cu amabilitatea-i caracteristică, D.. Jora mă conduce prin încăperi:de o patriarhală eleganță, în odaia sa de lucru și apoi, înălțaţi în' fotolii comode, vorbim. despre 'muzică. 

: « a e tu 
geti 2 i . . pa j iii 2 a... : : “ 

; 
si, , ag . 

Ziirich iii 
Ti 

âni în mișcarea; internaţională 
je tea i 

România la festivalul de muzică de la ai 
: 4 

„i... .— Cum vă explicaţi izolarea. compozitorilor :rom 
de muzică modernă?. . :... Pe ti acte ati | — Nici nu poate îi vorba de o izolare a Societăţii Compozitorilor -Români în miş- carea muzicală internațională. Societatea noastră este una din filialele cele mai mari ale Societăţii internaţionale de muzică contemporană. ra | „Motivul pentru care Româniă' nii figurează în Programul concertelor care au loc acum la Ziirich este cu.totul de altă natură. Societatea Compozitorilor. Români a. primit astă-iarnă o invitaţie din partea comitetului de organizare a concertelor, pentri a. indica lucrările care. urmau să fie executate în festival. a _ Societatea noastră a hotărât să propună spre executare Cvartetul maestrului Enescu şi a comunicat printr-o adresă comitetului de organizare hotăi ârea luată. La.rândul său, comitetul ne” răspunde cerând remiterea compoziţiei spre examinare. i. i 

, 

“De aici'ia naştere un conflict! între Societatea Compozitorilor Români, care nu înţe- lege să supună“o lucrare cunoscută, ca aceea a' maestrului Enescu, aprecierii unui comi- tet, oricare ar fi valoarea personalităților care îl alcătuiesc, şi Societatea de muzică con lemporană, căre nu vrea să se abată de la normele stabilite de statut. E Conflictul este pe cale de aplanare şi dl. C: Brăiloiu, care a plecat lă Ziirich pen- tru a participa la Congresul internațional de muzică modernă, va înlătura şi ultimele difi- cultăți; cerând modificarea! statutelor “în sensul cel mai favorabil pentru Societatea Com- Dozitorilor Români. . | , Muzica românească va face astfel un pas înainte în viaţa culturală internațională. Pe lângă răspândirea muzicii în concerte, compoziţiile originale pătrund în centrele cele mai depărtate ale lumii, prin notele tipărite la Universal Edition din Viena. Aș aminti că această casă de editură are numâi în America 2000 de reprezentanţi, care sunt obligați să vândă cel puţin două exemplare din compoziţiile noi apărute. | “Se vede, în acest simplu amănunt, avântul puternic pe care muzica modernă l-a luat în lumea întreagă și veţi înțelege ce mijloc excelent de propagandă națională devine în aceste împrejurări arta. 
e 
i 

aia Triumful muzicii moderne 

„=. Credeţi: că muzica miodernă este.înțeleasă la noi.mai:puțin decât aiurea ? | 
— Deocamdată, poate da | Este un fenomen. de altfel: explicabil, .care se -petr o“. 

acum la noi și “Care s-a petrecut odinioară și în străinătate. Este lupta pe care inovatori 
o duc contra tendinţelor reacționare. Muzica nouă îşi cucereşte locul ei, alături de muzica 
veche, clasică. În străinătate, muzica aceasta nouă a fost mult timp obiectul unor mani- 
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festaţii zgomotoase în sălile de concert, un fenomen pe care din fericire noi nu l-am cunos- 
cut aiCl. | , Ă : , ai a ! : | 

mi amintesc de un episod caracteristic la care am asistat în 1913. : 
„: Eram la Leipzig, la unul din concertele filarmonice de la Gewandhaus. Aceste 

concerte constituiau în Germania o adevărată solemnitate, la care auditoriul asista într-o 
pioasă și profundă tăcere. Programul cuprindea și o lucrare alui Schânberg, şi în timpul 
execuţiei s-a petrecut un fenomen ncobișnuit, unic în analele concertelor de la Gewand- 
haus : publicul se impărțise în două tabere, una care aclama pe genialul inovator, şi alta 
care murmura și protesta. Pentru prima dată se murmura la concertele de la Gewandhaus. 
Asistam la acel concert și, ca tânăr elev de conservator, cufundat în studiul clasicilor,. 
mă găseam, bineînţeles, de partea celor ce murmurau și protestau.. : i 

Un an mai târziu, ascultam tot la Leipzig o executare gigantică a celebrelor Gaurre-" 
lieder ale lui Schânberg. O mie de executanţi cântau sub conducerea lui Schânberg. 

În acea zi am înţeles geniul celui contra căruia protestasem un an mai înainte. 

- Schânberg şi Siravinski 

„— Credeţi în sinceritatea inovaţiilor pe care le aduc moderniștii ? ! 
— Pentru mine nu mai există îndoială în ceea ce priveşte sinceritatea intențiilor 

unor compozitori geniali ca Schânberg și Stravinski. Teoriile lor sunt expuse clar în nenu- 
mărate tratate de armonie modernă. : E 

Nu trebuie să ne lăsăm impresionați de expresiile noi pe care le găsim în vocabularul: 
acestor novatori. 

Nimic nou sub soare! . --:. A 
Misterioasele „douăsprezece tonuri succesive” şi bizara „muzică de sfert de ton” 

există de când lumea. Cele „douăsprezece tonuri succesive” alcătuiesc o gamă cu inter- 
vale întregi, iar „muzica de sfert de ton” și-a găsit demult o aplicaţie în muzica noastră. 
populară. - E i | . 

O inovaţie practică a lui Schânberg o găsim în scrisul notelor. Schânberg a stabilit o 
serie de semne muzicale noi, care sunt menite să ușureze mult atât munca copișştilor, 

cât și a executanţilor în muzica modernă. a 
„___ Oreformă a scrisului muzical era mai ușor de realizat în secolul al XI-lea, pe vremea 

lui Guido D'Arezzo, când numărul celor ce cunoșteau muzica era restrâns. | 
. Tendinţele reformatoare ale lui Schânberg par însă azi. aproape irealizabile. În. 

Seneral, găsesc că acest muzician, prin caracterul abstract al.muzicii sale, este mai puțin 
accesibil publicului decât Stravinski, a cărui muzică ritmică şi adesea melodică, stârnește 
entuziasmul auditoriului! 

Imilalori şi originali 

, Din nefericire, a pătruns şi in muzică goana după noutate. Marii maeștri Stravinski 
Şi Schânberg sunt astăzi înconjurați de un grup foarte numeros de discipoli și imitatori, care 
ȘI caută încă propria personalitate, fără a o găsi. Inovaţiile apar şi dispar de la o zi la alta. 

„„.„ O completă dezorientare domneşte în împărăţia sunetelor şi compozitorii sunt 
siliți să facă concesiuni tuturor curentelor, sau să se izoleze și să păstreze vechile idealuri. 

e este sinceritate şi ce este prefăcătorie în acest ocean de novatori şi de imitatori? — 
—i ată o întrebare fără răspuns a vremurilor în care trăim. 

! 

Publicul şi compozitorul 

Aceeaşi dezorientare, în ce priveşte deosebirea curentelor noi în muzică, domneşte 
Şi în public. În general, publicul nu se oboseşte să deosebească lucrările bune de cele rele. 
nobii aplaudă de teamă de a nu părea inculți. 
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„ap Există, totuși, : prieteni sinceri, a; căror, apreciere. înseamnă. mult. pentru creator, "Să nu crezi că este sincer compozitorul care spune că nu-i pasă de părerea publicului, Aşteptăm adesea cu înfrigurare aceasţă, părere -„,disprețuită? i„a.Sălii și. adesea rămânem întristaţi când, întrebând .un.amic, cum i-a plăcut cutare parte a „compoziţiei, ; primim 
' un;răspuns. ca acesța:. „e e iti 

i Nu am înţeles:0 încă ! Îţi:voi spun 

a“ 
Pee [A js 1 pir 

| e, poate, la.a doua audiție”... .. i „-. Creatorul care,a pus în lucrarea ;sa: expresia sinceră .a sufletului său curat,:senti- mentele pe care i le-a dictat în acele; momente starea sa. suiletească, rămâne consternat de acest răspuns, ne tă ni Este durerea.cea mai mare, aceea de a:vedea neințeleasă : opera. pe 'care a creat:0, În acest sens, legătura care există între public, și compozitor este, mult mai delicată decât 

- 
IDEI 

pi ia 

o 
S-ar.bănui.. cu e tc tt Îi 
ata ai jar, PA e, iri si 

  

E  cţ îi Ai 
Itivarea folclorului. românesc Dai ii mul veri 

iai. ” „a 
Ă 

- Ă 

Pt ae Ga 

Nu văd nici un neajuns în cultivarea. temelor populare, fie ele luate din colecțiile lui Bart6k, în lucrările compozitorilor'români: “Să: nu “uităm că Stravinski rămâne un creator genial, deși întrebuințează melodii culese. de la ţăranii ruşi. “Ţin totuși să observ că temele; naţionale imprumutate de la” popor, nupot :fi tratate în torma. simfoniei, că ÎŞI găsesc o intrebuințare largă numai în suită sau: în rapsodie. NE 
u 
ada 

“Personal, nu recurg la motive culese din popor, ci compun e ŞI acelea cu. caracter naţional. - : D3 
. 

, ; pare ici i ae IN A Ii ANI a De API CITI . 

) 

„... Munca intensă la Conservator, și lecţiile: particulare: nu-imi permit să compun în timpul anului... ;. aa at ati 
La Universal Edition vor apărea în curând unele din lucrările mele sitnfonice, care au fost cântate în țară. Peste:câteva zile plec la țâră, şi: în: singurătate şi. în 'liniștea 

Compoziții noi. Ce lucrări Dregăhiți îi; i iii i il 
. . . . 

, FA pi SII cai era IZEI 

ia DA ou :£ 

câmpiei: voi începe prima. parte. a: unui: Cvartet de; coarde. Acesta este: singurul “meu plan pentru viitorul cel mai apropiat ! a i, PR ara , aa ta pa e, 
Cine ar putea să aștearnă pe hârtie, din memorie, toate ideile interesante şi cuvin- tele frumoase ale maestrului Jora? Am: părăsit locuinţa: cu: amintirea .caldă aunei CON vorbiri interesante, pe care trăsăturile grăbite ale corideiului nu. o poate reda în întregime. 

. i Data d pati ii 

..d 

* ie ca tezei baza 
Rampa, XI, 2600, 30 iunie 1926, p. 1. 

i 

a aa 00 pâRTA ROMANASCĂ ai 
HI a ET i e SPRE E Ie pi 

ă LĂMURIRI ASUPRA !SPECIFICULUI', ROMÂNESC a 

e za : de “DE 'VonBĂ“CU DOMNUL SIIIIAIL: 04. ” i ' i e Să N i . 

PETRU COMARNESCU 

Cu o greutate de neînchipuit l-am hotărât pe d-l Jora să ne vorbească. După ce am 
plecat de la D-sa, ne-a mustrat:conştiinţa că am insistat atâta. A fost nevoie de entuzias- 
mul și marea-încredere pe care.o avem în personalitatea. D-sale, ca să putem căpăta aces 
curaj de a fi indiscreţi, pe care numai reporterii americani îl mai âu. ae 
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De la'inceput, autorul 'minunațelor Povestiri moldoveneşti 32 ne-a spus că, ceea 
ce căutăm noi să accentuăm, nu-este.decât enunțat; nimic sigur nefiind formulat şi stu: 
diat. Același lucru susţinem şi noi. Dar pentru limpezirea acestei probleme mări: âm por> 
nit ancheta aceasta. Binevenit este dar, pentru noi, orice răspuns. Oricât de neştiințific 
formulat. 
D-l Nonna Otescu, de pildă; 'din-ineăplicabil“-scrupul artistic, ne-a declarat că, fiindcă 
are prea multe de spus, nu ne mai spune nimic. Articolele noastre nu vor să aţâţe nici 
polemici;-şi nici:nu'vor-să:concureze cu manualele de estetică: Vor să sugereze și să populari- 
zeze;—.-de' aceea: doar publicăni aceste chestionări intr-un ziar — existenţa: unei sensibi- 
lități aparte, specifice nouă; pe:care cu toți; sau'aproape toți, o simțim .că există.. Vrem, 
pe.de altă.parte,:să alungăm toată falsa înţelegere.ă elementului românesc în artă, de 
care se abuzează :cu nemiluita, și -să: punem laolaltă rezultatul eforturilor de gândire al 
celor care semnifică ceva pentru arta țării noastre. ... ; RI Ii e AC aL a 

De aceea, gestul d-lui Nonna Otescu ne-a mirat, şi de aceca am căutat să invingem 
cunoscuta. discreție și;.modestie-a-d-lui Jora; forțându-l să ne spună cele ce urmează. 

Că Poveștile moldovenești au ceva anumit românesc,-nu mai este nici o îndoială. 
Dacă luăm partea cea mai abstractă, a Grâului sub soare—ceca ce nu inseamnă că subiectul 
ne. forțează judecata. —:vom. găsi acolo o atmosferă-spirituală: profund: moldovenească. 
Tihna, discreția,. căldura .temperată, adierea gingașă,; ritmul schimbător ca o zi de pri- 
măvară, o înțelegere, am. putea. spune,.o absorbție în natură și, totuși, o vioiciune în aceas- 
tă tihnă expresivă, nu sunt indiciile unei simțiri specifice românești? Cel puţin noi-astfel 
tălmăcim bucata rară, ca valoare, a d-lui Jora. Putea oare ancheta noastră, care caută a 
îi cât. mai completă,.să se lipsească.de părerile autorului acesta, de la care așteptăm atâtea? 

a 

Originalitatea muzicii noasire 

O seamă de probleme se pun în jurul muzicii româneşti, pe care, dacă o judecăm 

după criterii -fixe și străine, .nu .0.vom înțelege niciodată.. Șe;spune: de multe ori-că toată 
muzica noastră. este imprumutată, și că nimic original sau aproape nimic nu s-ar găsi in 
ca.: Motivul care.se dă este continua -năpastă - care a căzut pe capul poporului nostru, 

veșnic năpădit de duşmani. Eu'însă mă intreb cum avem, totuşi, o limbă românească, 

după atâtea nenorociri? Țăranii care s-au refugiat în munți pentru a-şi păstra graiul şi 
portul nu au fost în,stare să. păstreze oare şi cântul lor, atât cât îl aveau?.. . Ie 

Poporul nostru totuși cântă. Românul nu cântă când e lume, ci când este singur 

pe câmp Sau cu oile. El dansează şi are simţ ritmic extraordinar. Aceasta este puterea 
muzicii noastre populare. : 

Caracteristici 
Pa TO ac Ra 

_ Muzica noastră populară este de-o mare bogăţie. Limba melodică este Yeşnic schim- 

bătoare. De asemenea și când executăm o melopee românească trebuie să-i găsim rit- 

mul, neputându-i-se pune o bâră de măsură, ca în muzica cultă. De aceea cântecele culese 

de Bela Bart6k sunt lăsate „tale-quale” pentru a îi executate. Sistemul armonic este 
foarte interesant. Incertitudinea de moduri este o caracteristică. Terţa este când majoră, 

când minoră. Măsura se schimbă. Caracteristica melodică este că românul cântă în sferturi 

ȘI jumătăţi de sferturi de ton. De aceea se poate cânta mai ușor din gură, decât la pian, 

e pildă. Țârcovnicii au ceva caracteristic în această privință. Secunda crescută 3%, care 

predomină îri muzica. orientală, nu o găsim. în toate cântecele populare româneşti, de 

Titlul exact este Priveliști moldovenești. SS 
„Secunda * crescută” — adică „secunda mărită” - 
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exemplu, în cele culese de Bâla Bartok. E o întrebare dacă. secunda crescută nc-a veniţ prin ţigani sau o avem mai: dinainte. Lucruri: de specialiști se ridică și cer lămuriri pe care încă nu'le putem da... . CI a rea i i 

“Valorile româneşti şi sforțările lov 

“Muzica noastră cultă se sforțează a. găsi ceea ce i se pare autentic românesc şi mai puțin influențat. Divergenţa de: opinii este încă mare. Totuși, avem valori insemnate, Enescu păstrează în multe din. compoziţiile sale aceste caracteristici, de care am vorbit mai sus. Schimbă des măsura. Găsim în compoziţiile sale (fragmentele din Oedip şi “ultima sonată) ceva. primar, arhaic, nedezvoltat, caracteristic. Enescu pune pe Oedip să cânte în sferturi de ton, exact cum cântă românul, Invenţia:melodică este în stil popular, variat, atât cât poate permite-folclorul nostru. i De o "1. Nonna Otescu nu a inventat, ci a transpus ceea ce a găsit, dar frumos orches: trat. Armonia la el e destul de rudimentară, redând atmosfera lăutărească, punând pianul să dea ca țambalul. i N a e IE | Constantin Brăiloiu, talentat și cult, s-a dedicat culesului de folclor, poate pentru a-şi strânge material pentru mai târziu. Aprofundează şi nu se lasă luat de întâmplare, „_ Cercetător prețios, care știe enorm de multe, este maestrul D.G. Kiriac, a cărui compoziţie Îngerul d sizigat este unică. - e e Th. Rogalski, de.asemenea, s-a arătat destul de interesant în ultima lui compozi- ție, în care găsim ceva specific din muzica mahalalelor noastre, cu lăutarii lor. Trebuie, totuşi, să facem distincţie între muzica pură şi cca de mahala. 

Drumurile viitorului 

Se discută mult dacă temele populare. pot oferi prea mari dezvoltări simfonice. Pare-se că nu. Folclorul rus Sau francez este mai apropiat de sufletul 'orăşeanului, decât al nostru. Bieţii muncitori agricoli sau păstori cântau după cum îi' ducea capul. Noi ne adresăm muzicii populare pentru că încă 'n-am găsit mijlocul: de:a o transpune în muzica „Savantă. Sforțări. de seamă s-âu făcut, şi le-am amintit mai'sus. Totuşi, problemele incă nu S-au lămurit şi mai avem foarte mult de mers până la o clarificare a, lor, Până atunci, ce putem face altceva decât să muncim cu încredere și dor? . - 

“Politica, II, 239, 13 martie: 1927, p. 2 

IV. D. MIHAIL JORA DESPRE SUITA „PRIVELIŞTILOR MOLDOVENEŞTI” 
? 

, , Aa | i | | SE E i ” , n. , E , Amintiri despre malurile. Tazlăului. — ,„,Noul compozilor , C. Ardeleanu”. — Pe malurile lacului Starenberg. . Sea 

D. Mihail Jora este poetul subtil al plaiurilor românești şi evocatorul fără de pereche 
al priveliştilor pitorești, al râurilor argintii şi al lanurilor bogate ale ogorului românesc. 

ntre compozitorii noştri, autorul Priveliştilor moldoveneşti ocupă acel loc de cinste care în literatură i s-a atribuit unui Liviu Rebreanu sau Mihail Sadoveanu şi in plastică 
lui Ştefan Popescu sau Theodorescu-Sion.. Ca şi aceștia, Mihail Jora a reușit să [ixeze 
în țesătura măiastră a portativului, 'în sonoritatea orchestraţici ritmul şi culoarea carac 
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teristice vieții naționale —'un panou vast, conceput în linii largi şi armonioase, care a stator- 
nicit pildă şi pentruialte generaţii, imbinând armonios şi intr-o manieră personală specifi- 
cul național cu reminiscențele tradiţiei, în ritmul şi în spiritul vremii noi. ! | 
„Suntem fericiți a publica rândurile de mai jos, pe care distinsul muzician a bine- 
voit ă ni le pune la dispoziţie şi în care fixează câteva prețioase amintiri asupra impreju- 
rărilor în care a scris suita Privelişti moldovenești: - DN i 

— Se implinesc 6 ani de când am aşternut întâia notă din „Suita” pentru orchestră, 
ce tindea să traducă nețărmurita mea iubire pentru un petec de glie moldovenească, 
care a adăpostit minunatele vacanţii ale copilăriei şi ale tinereții mele, un colţ de ţară 
binecuvântat de Dumnezeu prin bogăția rodului pământesc şi prin farmecul naturii ce-l 
împrejmuicște. 

Acolo am învăţat să ascult, de mic copil, şopotul regulat al Tazlăului, acel pârâu 
ce se naşte şi moare:tot .in.ţinutul Bacăului, de dragul acestuia, de bună seamă. Acolo 
am învățat să privesc lanurile întinse de grâu dogorindu-se sub arşița soarelui, și să mă 
minunez când vântul de miazăzi se abătea pe spicele închegate, aplecându-le alene la 
pământ, cu foșnet de mătasă. Tot acolo am învățat să ascult muzică, într-o odaie a vechiu- 
lui conac, în care zilnic o ființă adânc inţelegătoare a frumosului mi-a descoperit pe Beet- 
hoven, pe Wagner, pe Franck și pe. Debussy. Și țot prin părțile locului, mai târziu, mi-a 
fost dat să cunosc viața și durerile ei, căci nu departe de lunca Tazlăului am fost.greu 
rănit în timpul războiului. | 

Puteau oare atâtea amintiri neșterse să rămâie închise in sufletul meu? Puteau 
cle să nu-și croiască drum și să nu răzbață prin lumea de vis a. sunetelor, care a tradus 
veşnic nevoia de spovedanie? .. . i | î 

„+ :În-vara anului 1922 mă găseam într-un sat de munte din Transilvania. Sat curat 
românesc, în care portul și obiceiurile strămoşeşti se păstrează cu sfinţenie. Pentru prima 
oară în viața mea petreceam vacanția: în afară de. hotarele Moldovei, şi cu tot interesul 
ce-l purtam localităţii în care mă aflam, mă:simţeam oarecum înstrăinat în mijlocul unei 
populaţiuni foarte vrednice și chibzuite, dar deosebită de moldovenii mei, mai deschişi la 
grai. Și întocmai dorului de țară pe care-l resimt regulat când poposesc timp mai indelungat 
in străinătate, m-a apucat în satul de munte transilvănean dorul dealurilor moldovenești, 
pe unde. nu mai călcasem de un.an. Și astfel fură. schiţate ŞI orchestrate, în vara aceea, 
in cancelaria școalei din sat, care adăpostea un vechi harmonium şchiop şi pe jumătate 

mut, prima. și a doua parte din Priveliştile moldoveneşti: Pe valea Tazlăului şi. La joc. 

„*.- Un:an intreg,-amândouă suratele și-au ţinut de urât într-un carton prăfuit, căci 
viaţa bucureşteană nu-mi-dădea: răgaz să; continui lucrarea incepută. În mai 1923, insti- 
tuindu-se un premiu de compoziţie de către simpaticul ministru al vânătorilor regale, 
d. Moczony, m-am hotărât să prezint ambele fragmente ale suitei la concurs. Și pentru 
a-avea o mai dreaptă apreciere'a valorii lor, le-am înscris sub semnătura „C. Ardeleanu”, 
ȘI am înlocuit -numele Tazlăului cu acel al Crişului.: N 

„1. ; Concursul â fost câştigat de Cuclin, cu'o simfonie, după ce, mai întâi Enescu, intri- 

gat de „noul” compozitor C.. Ardeleanu, propusese împărţirea premiului in două. Regu- 

lamentul concursului opunându-sc însă acestei judecăţi solomoneşti, C. Ardeleanu a tre- 
buit să se mulțumească cu prima menţiune, fapt ce l-a încurajat să continue in aceeaşi 
vară lucrarea, ncisprăvită. În anul acela, mi-am petrecut vacanţia în Bavaria, pe malul 
lăcului Starenberg. Şi după cum, cu un an în urmă, aflându-mă la munte, am scris Pe 
“alea Tazlăului, tot atât de paradoxal, acum, plimbându-mă cu barca pe imensul lac 

di rez am compus Grâu sub soare, a treia parte a Priveliştilor care, fără ao putea judeca 

in punct de vedere critic, a rămas copilul preferat al întregii mele producţii muzicale 

e până acum. | | a 

acelui Ut parte, dAlai Jigănesc, a fost schițată Şi orchestrată în toare 5 în ana 

audit Ştan, la Bucureşti, iar-în mai 1924 Privcliştile moldoveneşti lură ea î p 
idiţie sub conducerea lui Enescu.la Ateneu. Un an mai târziu erau dirijate de Georgescu 
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la Teatrul Liric, și în toamna anului trecut, a treia oară, în ţară, de către Scherchen 3, Au mai fost apoi executate de Enescu la Paris şi la Strasbourg, iar .peste câteva zile (la 28 iulie) vor fi dirijate de Schnedler-Petersen %4.]a Copenhaga. Pt Pe 
O ultimă remarcă. Singure Priveliştile moldoveneşti, spre deosebire de restul lueră- rilor mele, care în parte sau în total au fost toate concepute sau lucrate pe Bechstein-ul şi masa de lucru de pe Valea Tazlăului, au fost scrise departe de acest scump colţ de ţară, 

care mi le-a inspirat şi căruia, cu adâncă evlavie, i le-am dedicat. 

o “Rampa, XII, 3130, 2 iulie 1928, p. 4, 

„2 DE VORBĂ: CU. MAESTRUL MIHAIL JORA: 

0 "ALERANDRU CARUSSY 
x zi sunt. bani |. Despre orchestra postului de emisiune. Când se deschide noul „„Studio” 

al rădioului. . . Si Da 
- Ra 

te po 
, 

Când am ajuns, orchestra legăna un cântec. :! a | Maestrul Jora, în colțul lui cald, citea la birou mesagii din străinătate. „ „Cineva se ruga să fie pus, cu o trupă întreagă, in program. Curând, cât se poate de Curând... 'dar programul muzical e completat pe o lună de zile inainte, din grija .direc- torului său. Un violoncelist vine să se plângă maestrului că a fost uitat şi că ... o i. - Dar, ca să vorbesc, verbul e gol și trist.: E durere. Mi-e ruşine să vorbesc. de acea suferință pe care, desigur, o bănuiți. «ee 
st 2 

pi N Da ME - E i po PI «zii - - 

„5 Am luat'loc'iîn fața lui. Ne desparte călimara, vreo trei scrisori Şi o discretă vază, A Azi e . „e ere o N II E Di: m tai, . im care câteva flori cuprind şi Tespiră poezia. - .: îi 
» — Numai să nu fii prea: indiscret.:* --- aa 

bucura “vorbind puţin despre Ideal ; uitasem'realitatea care sună). 
ia — Nu sunt bani ! IRI i o a e 
Dope ii DEE N II aaa : II 

E — Criza actuală se resimte profund, pretutindeni. Astăzi sălile de teatru, de operă, 
ca şi cele de concert, se golesc din ce în ce: Publicul se retrage. Omul, constrâns de schim- 
-barea, Vieţii, care se cheamă sincer lipsă de bani, se retrage. Şi atunci, ca să nu piardă 
-ultima apropiere de artă, ca să-i mai simtă fiorul, ce să facă? Ia şi el.o galenă, se inchide 
irumuşel în odaie şi, ataşându-și casca, ia alură de scafandru. Ascultă: Poezie, teatru. 
:muzică, ascultă şi invaţă, şi se distrează, ascultă .. şi nu plăteşte |. ” 

| ÎL privesc întrebător. - A a Sia i , 
— Da, da; nu plăteşte nici bruma aceea de trei sute de lei. Dacă auditorii noștri 

ne-ar înțelege, ce.binear fi... -. 3 Sa a NE _q 
;: Fiindcă nu tot aşa (cum pui priza, şi programul iţi vine pe „unde'”), nu tot aşa 4€ 

ușor se fac programele şi — mai ales — se scot cheltuielile zi de'zi crescânde; | 

„= N-avea nici'o teamă; :am răspuns: (Credeam: că în acea, liniște efemeră, ne vom 

ar 

  

333 Renumitul dirijor german Hermann -Scherchen, care a susținut numeroase concerte la 

Pepitrol, Filarmonicii. concertul de muzică românească dirijat de Fr. Schnedler-Petersen, la 21 iulie 
1978. Au fost interpretate lucrări de C. Nottara, S.: Golestan, M. Jora, G. Enescu. 
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— Dar noul Studio, când se deschide? : 

— Trebuia, de fapt, să-l deschidem la 1 ianuarie. Dar (ne impiedicăm în dar, in 

poate şi-n probabilități), nu-l vom putea inaugura mai, devreme de martie viitor. Şi pen- 

tru acea zi de sărbătoare, vom “da Simfonia â IX-a şi ceva: din Enescu 3%. 

„De asemenea, în cursul lunii acesteia sau celei viitoare vom da Șezăloarca lui Bredi- 

ceanu, cu corul Carmen. : : Sa 

Telefonul zbârnâie. Glasuri ne intrerup. se aud râsete şi de dincolo o melodie din 

Gounod plutește spre noi. . . 

„. larăşi Jinişte.. 

Socotesc că nu, trebuie s să uit Orchestra Radio Şi îi amintesc maostivlui « că este o 

foarte bună interpretă. Directorul muzical se poate mândri cu ea. 

— Da, da, ai! dreptate, Și. mai :ales. munceşte mult, foarte mult. Astăzi operetă, 

mâine concert, poimâine. operă; repetiţii peste repetiţii ... Sunt, totuşi, nemulțumit 

de ea. i 
„— 2221 

.— Da, fiindcă am Brea puţine elemente. Actualmente am 22—23 de instrumentiști 

la-anul aş vrea să ajung la cel! puţin 35— 36. Nu ştiu i însă dacă imi voi vedea împlinită 

această dorinţă. . : . ! 1 
, . . 

- 

Având personal mai mult în orchestră, aş putea cu: jumătate din ca să repet, i 

timp ce jumătatea cealaltă. ar fii în concert ! Dar, „deocamdată acestea sunt numai ur 

— Nu veţi mai oferi ceva nou în viitor ? ! ' | 

— Desigur. În Vi inierea Paștelui voim. da actul al treilea din Parssfal, intreg, cu con- 

cursul artiştilor Operei ; şi, “bineinţeles, în românește. 

...:: — Dar altă dorință nu mai aveţi, maestre? SE 

— Ba da. E cam incomod, dar, totuşi: .: aş vrea un apel către public. Către. audi- 

torii noştri. atât. de numeroși, care nu vor să creadă că lipsa aceasta c de fonduri ne face 

pesimişti ii RE - , 

Am tăcut, lăsând liniştea. să şteargă tristeţea neplăcută care apăruse, Apoi, am 

reluat firul (fără:priză cc] pa 

— Mi-ai spus să nu fiu prea indiseret totuşi, aş ş dori să ştiu ce anume lucrezi acum. 

— Eu? Dacă mai compun ceva? mă intreabă, zâmbind vesel. 

* Ei bine, nu lucrez nimic. . ni 

 — Dari:nu se poate, încerc eu. | 

-— Nu,:nu: Serios |... Ce vrei. Viaţa asta, ocupațiile, grijile ... 

Ştii că am fost: în Italia, acum două săptămâni. “Am respirat alt acr, am privit 

alte orizonturi şi căutând spre cer, mi-am găsit adâncul. Când am plecat din ţară: eram 

ca un acumulator. descărcat ; acum, la întoarcere, mă simt: ca: un:acumulator încărcat 

şi poate să dau ceva nou .— immi-spune mâestrul râzând. | 

Şi în atmosfera aceasta de frumoasă dispoziție sufletească, mi-am luat rămas bun. 

Acum așteptăm cu răbdare să vedem acumulatorul” -în funcţie! ! j N | 

Dar până atunci, am ruga pe directorul programului muzical al Societăţii "Radio 

să ne dea acele delicate scene moldoveneşti şi Poemul indian, pe care de multă vreme nu 

le-am mai ascultat. . | Di 

- 
Vremea, IV, 214, 22. noiembrie 1934, p..5 

———— 

55 Noul studio s-a inaugurat la | februarie 1932. : 
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VI. MIȘCAREA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ 
Di . Fii La si . p ” : DE: - 

pa pe 

0 'OBINIILE DILUI MIHAIL:JORA 
r 

“ps . În cadrul anchetei începute într-unul din numerele noastre anterioare, publicăm azi Opiniile d-lui Mihail, Jora care, deşi împiedicat de interesele. celor ce conduc viața muzicală românească să-și afirme calitățile şi să muncească în mod practic şi constructiv, nu încetează o clipă de a lucra pentru muzica românească în felul în care — după cum se vede în rândurile de mai jos — vede d-sa-soluționarea crizei artistice ce domnește azi. 

Chiar la public. Nu avein Operă, nu ave Conservator, nu avem propagandă muzicală in străinătate, nu avem editură pentru lucrările româneşti. î.en | Executanții noștri, buni Sau răi, n-au posibilitatea să se afirme, pentru că publicul e atras de celebrităţile străine care ne-au invadat în ultimul timp. Sunt soliști la Operă care au 2000 lei pe-lună, în timp ce, prin intervenţii, alte persoane, câre'n-au ce căută acolo, primesc de şapte ori atâta. Localul Operei nu permite nici măcar o bună echilibrare a instrumentiștilor în orchestră. | a tat aa Publicul e capricios. EI arareori se îndreaptă asupra producțiunii şi: prețuiește numai interpretarea lucrului deja auzit: Puţini sunt.cei care înțeleg muzica, așa că de nică- leri nu putem aştepta o îmbunătăţire a: situaţiei.. În străinătate există: o emulaţie, există dorința de a lucra intens, pentru că oficialitatea încurajează pe artiști. Generaţia mea a dat tot cea putut, generația nouă va lua din imboldul tinereții creatoare; şi așa, generații după generaţii, vor r ezolva'— în mulţi: ani desigur — criza. muzicală de: azi; şi: meritul va fi. exclusiv al nostri și cu atât mai mare, cu cât de nicăieri nu ni s-a întins o 'mână de ajutor. ;:.. DIE ee De 
. Dacă aș ti numit într-un post de'conducere; într-una din: instituţiile noastre 'muzi- cale, aș cere atât de mult, incât aș fi silit să-mi. dau demisia a doua zi. În realitate, acest „atât de mult” nu este decât forte puţin, dar celor cărora le-aș cere li s-ar părea.că sunt nebun. E un lucru cunoscut : în Țara Românească, pentru a putea să: trăieşti, nu. trebuie să faci nimic. Experienţa asta am făcut-o când eram directorul muzical la Radio. ; - Răspunsul d-lui Mihail Jora este de un scepticism și de o luciditate întristătoare. Fruntaş al compozitorilor români contemporani, eliminat din cadrele.:ce activează la instituțiile muzicale, pentru că a incercat să lucreze cinstit și cu pricepere la Radio, D-l 
Jora a renunțat la ideea că vreun om politic român va incuraja muzica și pe muzicanți. Răspunsul d-sale zugrăveşte halul de dezamăgire ce ne caracterizează, lipsa de interes a celor ce conduc destinele muzicii româneşti. a 

  
Ni 
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„Ca să trăieşti în Țara Românească trebuie să nu faci nimic” ... ; . . Aa Da, ie Mii , 
Pentru că. dacă lucrezi și te impui, iei locul prolitorilor. Şi inilioanele pe care le dă 

Statul subvenție diverselor instituții de „artă” sunt multe. -- n 
pa i . . - i î . Ea ! : - pi 

“Vremed, X, 410, 10 ianuarie 1937, p. 9 

VII. DE VORBĂ CU COMPOZITORUL MIHAIL JORA: DESPRE: IAŞUL MUZICAL ŞI MUZICA 
Sa " ROMÂNEASCĂ ÎN GENERAL | a 

CONST. D. LAZĂR 

În prima pauză a concertului de duminică 14 martie, de la Teatrul Naţional din 
Iaşi, profitând la un moment dat de singurătatea d-lui prof. Mihail Jora, am căutat să 
stau de vorbă cu d-sa asupra unor chestiuni de o mare însemnătate și care privesc indea- 
proape mişcarea muzicală româncască. : iu 

La prima mea întrebare: — Cum socotiți muzica românească în raport cu cea 
europeană? — d-sa a răspuns: a | 

— Mai întâi, muzica românească este foarte diferită prin conţinutul ci folcloristic, 

pretinzând cel mai original folclor din lume. Lucrările compozitorilor sunt prea puţin 

bazate pe adevăratul folclor, care este foarte greu pentru forma simfonică. Caracteristi- 

ca lucrărilor compozitorilor — în special “generația nouă — pune bazele unui stil româ- 

nesc original. Noile compoziţii ale lui Constantin Silvestri, Dinu Lipatti şi Paul Constan- 

tinescu, prin ceca ce ne-au dat,-ne indreptățesc:să întrevedem'o epocă de aur pentru com- 

pozițiile româneşti. 
Mai ales Paul Constantinescu a pus bazele recitativului dramatic muzical, cu O noap- 

e furlunoasă, de care va trebui să se ţină scama în viitoarele lucrări dramatice muzicale. 

„- - - Dar nu numai în ţară muzica românească incepe să fie pusă la adevărata ci valoare. 

Străinătatea a început să privească cu un deosebit interes muzica românească, graţie 

maestrului Enescu, care în cadrul concertelor ce le dirijează, intercalează şi lucrări: ale 

şcolii românești, atât de bine reprezentată. 

— Cum vedeţi dv. soluționarea crizei artistice ce domnește azi? | 

— Lupta între gustul publicului și tendințele de renovare în orice creaţie, pe care 

le aduc noile lucrări, constituie una din cauze. Dar lucrul acesta s-a întâmplat în decursul 

veacurilor cu Bach, care nu cra înțeles deloc, Becthoven, care cra socotit ncbun, iar 

Wagner luat drept un isteric. , AI 
O criză o găsim în faptul că nu se acordă de către oficialități atenţie instituţiilor 

muzicale: Nu avem localuri pentru Conservatoare, local pentru Operă, nu avem propagan- 

dă muzicală românească în străinătate. | | a 
La Ministerul Artelor ne trebuie un artist care să priceapă nevoile de a ridica 

Şcoala muzicală românească și a nu o considera ca pe o simplă chestiune de partid sau 

electorală. | | _ 
„_ D-l Victor Iamandi, care este un om ințelegător in această privinţă, să sperăm că 

prin tenacitatea lui va putea să aducă în parte la implinire deziderate mai grabnice, cum 

ar fi construirea unui lccal de operă la Bucureşti, o orchestră simionică permanentă la 

AȘI și chiar un post de radiodifuziune, de care are atâta nevoie acest oraş al culturii romă- 
neşti. | : 

Dar despre avalanşa de artişti stăini ce ne-a invadat țara? | 

, — După o perioadă de acalmie, o intreagă seric de artişti nc-au vizitat anul acesta. 

Nu poate fi decât o mare binefacere, mai ales pentru studenţii Academiilor de muzică, 

Care n-au ocazia de.a pleca în străinătate; pe de altă parte, năvala accasta dăunează 
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artiştilor români, la concertele cărora nu mai vine nimeni. Publicul 'nu se mai interesează decât de celebrități. Ei nu se.mai pot desăvârși și nu mai pot avea contactul'cu publicul, lucru esențial în cariera unui artişt, e e ia me „— Ce părere aveți despre această formaţiune simfonică pe care ați condus-o? — Orchestra este foarte tânără. Deși în lipsă de mijloace, este o mare binefacere că prin nobila înţelegere a rostului unei orchestre, d. Oswald Racoviţă, primarul Iașului, 3 susține existența ei. Orchestra trebuie completată și mărită, şi numai în felul acesta, > ȘI prin concerte mult mai dese — săptămânale — să poată să-și formeze o rutină nece- Sară, care să completeze tragerea de inimă şi bunăvoința fără seamăn. pe care O posedă în executarea repertoriului limitat la care trebuie să se mulțumească actualmente. — Cum ați primit invitaţia făcută de conducătorii acestei orchestre de a dirija la Iaşi? 
| — Vin cu. cea mai mare dragoste la Iași, în afară de faptul că sunt ieşean. Cele dintâi manifestări muzicale sunt legate de Iaşi, când prima mea lucrare, Suita simfonică în re, s-a cântat în cadrul unui concert în timpul războiului. - ut Sunt emoţionat când dirijez la Iași și sunt, recunoscător lui Cișman şi Bârsan pen: tru încrederea ce mi-o acordă Și, natural, orchestrei, care îmi dă tot concursul. .., . Soneria întrerupe această plăcută convorbire care ar fi adus în discuţie și alte chestiuni cărora d. Jora. ştie să le dea o interpretare plină de Sugestii. De astfel de :oameni are nevoie mişcarea muzicală ieșeană. 

cai 

î.. 

- i Rampa, XX, 5158, 22 martie 1937, p. 4 
) 

, , ; . . . . .. 4 , 

VIII. CARACTERISTICI ȘI PERSPECTIVE ALE MUZICII ROMÂNEȘTI: i 
„DE VORDĂ CU DISTINSUL COMPOZITOR ŞI-DINIIOR 5, MINAIL JORA: ! 

LĂZĂRESCU CIUREA 
i : pia a Adi i, (același ca şi. precedentul, cu foarte mici modificări de cuvinte, titluri) Da | 

i “Opinia, Iaşi, XXXIII, 8996, 23 martie” 1937, p. 1—2 

IX, ARTISTUL POATE SĂ FACĂ POLITICĂ SAU SĂ RĂMÂNĂ ÎN „TURNUL DE FILDEȘ”? 
IN a: Ai LIN ' Da 0 MIMAIL JORA 

Artistul, priri însăși definiţia lui, c o fire independentă, ce cu greu se poate incadra în cercul și disciplina electorală a unui partid politic ; şi chiar dacă s-ar incumeta la aceas- ta, ar fi socotit drept un vulgar visător sau utopist, neluat in scamă și disprețuit de către proprii săi tovarăşi politici. Adevăratul artist fuge de frământările Bomotoase, de sălbati- cele lupte electorale, de intrigile fără număr, de batjocuri urmate de imbrățișări Şi de tot alaiul de vulgaritate, ce constituie așa-numitul farmec public, căci aportul lui în viață e spiritual și individual, iar nu. material Și colectiv. _ II 
Și totuși, poate că n-ar fi rău ca unii dintre noi să se sacrifice intrând în viaţa publică a țării. Dacă n-ar putea inălţa nivelul moral-politic de astăzi, ar fi de folos, cel: puţin, 
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instituțiilor noastre artistice, tratate.cu dureroasă vitregie de către toți oamenii politici, 
mari sau mici. 

Cine are deci curajul, să încerce. 
aia 

pi Rampa, XXVII, 5986, 25, decembrie .1937, p. 5—6 

i ae „i ae „vana GrizoRGăitu) 

Fără. să fie inaccesibil, a. “Joraie e greu de întâlnit. Nici cafeneaua, nici cancanurile 
artistice, nici discuţiile estetice la țigară nu-l atrag. Maestrul Jora e antiteoretic, un om 
dăruit muncii componistice, constructive. Artistul, îndrăgostit de masa de lucru, preferă 
să nu fie deranjat.. Între farmece. interioare, lumea. din afară. e pentru el o inoportună. 
De aceea, am căutat să menajez solitudinea d-lui Jora și să apar numai cu vocea la telefon, 

care, oricum, face interviul mai puțin jenant decât un sunat la ușă, o agăţare de pălărie 
şi o introducere cu surâs,de circumstanță. Compozitorul mi-a răspuns imediat la: între- 
bări, cu veșnicu-i accent moldovenesc. ; pi ie 

La chestiunea : cum vedeţi: noul ritm și regim de viață românească în legătură 
cu arta, maestrul mi-a răspuns cu o bucurie pe care:nu o voala hârâitul mecanic al firului. 

— Sunt o mulţiine de lucruri de indreptat. Ani de-a rândul au fost proteguite medio- 

crităţile și lingușitorii. Lucrurile: vor 'intra pe, bun făgaș când vor i îndepărtați, toți inu- 

tilii, periuțele de teapa d-lui: Adriân Scărlătescu, administrator la F. C. R., un specimen 

caracteristic al vechiului regim, care trata pe artiștii români ca pe niște servitori. 

Cu privire la soarta muzicii românești, d.; Jora a răspuns: ». 

„+ — Deocamdată primează, desigur, alte revizuiri “mai importante decât muzica.: 

Cu timpul, după abolirea răului de care a suferit țara, muzica, cea din urmă dintre necesi- 

tăţi, după cum se zice, işi va primi şi ca partea de atenţie. Relativ la încurajarea muzicii 

autohtone, e bine ca pe viitor să nu fie concert simfonic tără lucrare românească. Câte o 

piesă originală să figureze i în fiecare program de concert. 

— Când veţi dirija Filarmonica? - -.: Se 

„— Numai când'd. Adrian Scărlătescu38 nu va mai fi acolo. Dacă de atâția ani nu 

am mai condus orchestra de la Ateneul! Român, e numai din cauza acestui domn. În cali- 

tate de critic muzicăl la Timpul, hu am scris nici un rând despre audițiile Filarmonicii, 

după Cum mă voi abţine și pe viitor, atâta vreme cât d. Adrian Scărlătescu va rămâne 

la Fundaţiile Regale. Tot aşa nu:am mai călcat pragul la Radio din pricina altui domn: 

Convorbirea a luat sfârşit cu evocarea Snagovului, unde d. Mihail Jora și-a petre- 

Cut':luna de: vacanţă, “lucrând: -opt- ore: pe zi, în răstimp contemplând natura Și plimbân- 

du-se ca un romantic cu barca pe lac - a... 
nasii 

Spectacolul, I, 1, 29 septembrie 1940, p. 4 

—————__— 

320 Adrian Scărlătescu era directorul : administrativ al Filarmonicii din Bucureşti. 
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NI. CU ACAD, M, JORA. DESPRE „ÎNTOARCEREA DIN ADÂNCURI» 

PI - GIBORGE] SIBARCEAJ 
| Nu sunt la prima: mea convorbire cu maestrul Mihail Jora despre Întoarcerea din adâncuri. În locuinţa sa de pe strada Silvestru 16 din București, am văzut, cu doi ani în urmă, libretul Marianei Dumitrescu și, încă abia uscându-se cerneala pe file, partitura generală a baletului. Sunetele dormeau pe pentagrame, ca, să învie doar în privirile com- pozitorului în timp ce-mi vorbea despre ultima sa lucrare. Iată, mi-am spus — auzindu-l cum își explică partitura cu o elocință fermecătoare —, cărarea spre rădăcinile acestui om a cărui existenţă se confundă cu dezvoltarea muzicii românești din ultimele patru-cinci decenii ! 

De o cuceritoare mobilitate spirituală, maestrul răspândeşte în jurul său asprime și abnegație. Dar zâmbetele ce-i înmuguresc în priviri învăluie totul în gingășie şi bună- tate. EI și-a făcut din muncă un univers tainic, pe măsura sensibilităţii sale. „i .—' Există două planuri pe care se desfășoară. muzica baletului — spune maestrul Jora =, după cum există două. planuri și în libret: Unul este acțiunea, care e proiectarea în exterior a fenomenelor sufletești : durere, aşteptare, dor, dragoste, sacrificiu, altul este însăși viața suiletească a eroilor, având atingeri cu 'visul şi legenda..; ... -..: ;..—-O legendă dobrogeană, cu utilizarea unor moţive folclorice și în muzică — adaug. ui —Am utilizat. două dansuri populare din Dobrogea și un motiv care constituie celula tematică a uriei scene. Restul 'am încercat să-l imbrac în lumina aceea albă şi vibran- tă specifică ținuturilor de la Pont. În acest fel muzica a -năzuit spre o unitate 'de stil, în care folclorul se absoarbe „firesc. ; Trebuie să lărgim mereu modalitatea raporturilor dintre melosul creat de popor și muzica de invenție.artistică. Nu folosirea unor motive constituie elementul esențial în definirea „naţionalității” unei muzici, ci rezultatele cunoaşterii acestor motive. De asta cred că nu-i contradicţie a spune că şi folclorul, ca.o potență- superioară de investigare ființei mai profunde a poporului, esteo atitudine care onorează pe artistul modern. De aa iii aria i d i i 
— Am audiat cele două suiteale baletului, executate de orchestra Radioteleviziunii — încerc să duc discuția mai departe. Ele dau impresia, că aţi urmărit să exprimați muzical toate, reacțiile psihice. ale celor. două personaje principale, de la simplele reflexe, până la sentimentele cele mai delicate. Ra = Legenda celor doi îndrăgostiți cuprinde cioburi de sentimente și acțiuni minus- cule, lesne evanescente.' Mariana: Dumitrescu şi, odâtă cu ca, muzica mea au încercat să le capteze într-un fluviu, care curge ţinând seama de mediul fizic și cel social — unde își are originea. a E e aa a Maestrul Mihail Jora vorbeşte de cei doi macştri de balet — regizori — Oleg Danov- ski, de la Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. Și Gabriela Taub, de la Opera de Stat din Cluj —, care i-au expus recent concepțiile lor, fiecare în felul său, asupra felului montării premierei apropiate. Sarcina lor este de a realiza, la un înalt coeficient. de poezie teatrală, metamorfoza muzicii în acţiune corcgrafică, prefăcând. dinamica interioară a sentimen- 

telor eroilor în cinestezie exterioară. Din sunetele care cresc și pier în orchestră, ' ci sunt chemaţi să inchege un spectacol, așa cum se încheagă în personaj scenic sufletul întors, 
la chemarea dragostei, „din adâncuri”. N E a 
„_„... La întrebarea pe care i-o pun asupra lucrării ce va urma după baletul-pantomimă, Mihail Jora răspunde : . a E Na 

— Muzicianul este un fel de cutie cu surprize. Și neizbutite, dar, uneori, şi bune. 
Oricum ar fi, din acumularea impresiilor de viață naște mereu câte ceva nou. 
ă E în toată fiinţa maestrului septuagenar o emotivitate cu antenele răsfirate ; Mihail 
Jora e un artist hrănit neîncetat de seva faptelor vii. i 

pia 

Tribuna, IX, 4 (417) 28 ianuarie 1965, p. ll 
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2 NIL CU MAESTRUL MIINAIL JORA: DESPRE BALETELE SALE - 

pa .. ! , . . a. N RE ai i , Ea i a. 

ua a a 2. TON TANEGIC 

„__.. Convorbirea.cu maestrul Mihail Jora s-a închegat -zărind pe birou manuscrisul 
comediei coregrafice Hanul Dulcineea : n e 

„= Serghei Diaghilev, conducătorul celebrelor Balete ruse, a atrăs pe mulţi muzicieni, 
începând cu. Stravinski,: Debussy și Ravel și i-a. determinat: să scrie muzică pentru: balet. 
Succesul obținut a creat printre tinerii compozitori un adevărat curent: de: balețomanie, 
de care îndeosebi exemplul fascinant allui Igor Stravinski nu era:străin: Vzaţi simțit suges- 
tionat: de.acest curent, în 1928, când aţi scris primul balet, Lapiaţă?: -.. 

— Nu. În anii 1912—1913, când îmi făceam studiile la Leipzig, am avut prilejul 
să văd prima: dată Baletele ruse în turneu. Ansamblul condus de Diaghilev mi s-a părut 
atât:de închegat ca înjghebare, atât de: nou în comparaţie:cu ceea ce .ni' se prezenta iri 
mod obișnuit, încât am fost entuziasmat. Spectacolele erau originale şi cu mult mai bune 
decât Lacul lebedelor sau Giselle. Nijinski era incomparabil, o ființă aeriană, plină de distinc- 
ție și graţie, perfecția însăși. Colaboratorii lui Diaghilev 'mai știuscră să aleagă și să folo- 
sească o muzică 'de valoare ca Invitaţia la: vals de' Weber sau Carnavalul, de Schumann, 
precum'ai subliniat și dumneata în'Isforia balelului, pe care ăi publicat-o cu Tilde Urseanu 
și Liviu: Ionescu. .-:.* te EIN IND 0 CITI DI II aa e ii | Pa 

Dar au trecut ani mulți de-atunci... . II 
„Eu voiam să:scriu pentru scenă, dar. nu am predilecție pentru genul operă şi nici. 

n-aş fi compus o' âsemenea lucrare. Când mă aflam în Germania, unde am ascultat de 
zeci de ori operele wagneriene, băgam.capul sub pupitru, încercând să fac abstracţie de 
cântăreți şi ascultam numai orchestra, afară de cazul când era un cântăreţ excepțional. 
Opera nu m-a ispitit, în schimb m-a atras simionismul scenic, şi nu aş fi putut să scriu 

in acest gen, decât muzică pentru balet. 
— Dintre muzicienii noștri sunteţi cel mai fecund compozitor de muzică de balet 

şi cred că nu greşesc dacă spun că prin numărul și calitatea lucrărilor sunteți fondatorul 
baletului românesc. - 

— Am scris în total cinci balete și o comedie coregrafică, prin care am urmărit 
să creez o artă românească și să determin pe maeștrii de balet să dea o valoare scenică 
jocului românesc.  ... Me N a 

-— În ce pritieşte raporturile muzicianului cu: maestrul coregraf... Celebrul Noverre 
pretinde că i-a dictat lui Gluck o anumită arie... de balet în Ifigenia în Aulida. Marius 
Petipa a dat îndrumări lui Ceaikovski, iar. Serge Lifar subordonează pe” compozitor 

coregrafului.. V-aţi consultat vreodată în prealabil cu...? 2 a E 

— Nu, niciodătă. Am gândit muzica pentru a fi dansată şi cred că poate fi dansată. 
Este sarcina maestiuluii: de „balet să găsească pașii, mișcările, și atitudinile necesare. , . . 

— Dar libretiştii.... - i 

4 . ti 

sa 

— Să fac o precizare. -După cum ştii, libretele pentru La piajă şi Curtea veche sunt 
de mine. Duduia Măriuța mi-a fost adus de Floria Capsali și Apriliana Medianu, iar eu am 
introdus mici modificări ; Când strugurii se coc se reprezintă cu un libret. de Floria Cap= 
Sali şi Mitiţă Dumitrescu, scris după ce am compus muzica. Ultimele mele lucrări pen- 
tru balet, Zutoarcerea din adâncuri şi Hanul Dulcineea, mi le-a scris mult regretata Mariana 
Dumitrescu. Mi-a fost elevă în Conservator, dar am cunoscut-o mai bine după ce s-a căsă- 
torit cu bunul meu prieten, Ion Dumitrescu. De la inceput mi-a făcut impresia că este 
un geniu. Cu dânsa aveam o strânsă comunitate de simţire poetică. Aceasta explică de ce 
din 108 lieduri, 45 le-am scris pe versuri de Mariana Dumitrescu, şi de ce tot lirica acestei 
Pocte mi-a servit la o cantată şi la o baladă pentru orchestră, bariton Și cor... 

— Interpretarea literară a muzicii de balet ... - 
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— Sunt surprins când:citesc-ce descoperă cronicarii muzicali în compoziţiile mele, Nimeni nu poate şti ce a gândit compozitorul. EI scrie aşa, fiindcă așa îi vine să scrie, Enescu nu s-a gândit că muzica lui cu program urmează să aibă un subiect. Suita I mpresii 
dim'copilărie sau Vox Maris sunt titluri aproximative. Muzica nu este artă precisă, ca 
literatura şi pictura, să reprezinte cu exactitate ceva. Muzica cu program nu poate să 
fie explicată, 'deoârece compozitorul părăsește mâi totdeauna. ideea: conducătoare Și se 
lasă dus de fantezie. În Întoarcerea din adâncuri — dansuri.și dansuri. Am încercat să tac 
un dans de copii, căruia i-am dat 'oarecare, naivitate. Dansul. fetelor, are un caracter gra- 
țios, al tinerilor este, viguros.și viu, dar al. bărbaţilor maturi exprimă mai, puțină vlagă, 
iar dansul mirelui și,miresei este liric; ii, e ii) it bi DE 

Fiecare înțelege muzica în felul său. sii i ti e 
Sunt compozitori,pe, care la. început. nu-i. înțelegeam;deloc și apoi mi-au rămas cei 

mai dragi e te ca e at e „1... La vârsta de 20—22 ani, când,am ascultat întâia. oară pe, Brahms, nu l-am înţeles și nu mi-a plăcut, dar, apoi i-am descoperit: calitățile și îl ascult cu; mare încântare ori de 
câte ori am prilejul. ; apa e iag i rasţ NE 3 i i SII a, 
„o. AL doilea este Enescu, Am, trăit impreună; săptămâni, și. luni, vara la țară, fiind "NSurat cu vara mica primară, Ne cântâm'unul altuia ceea: ce lucram. Aveam. împreună o convenție : să-mi cânte de'trei, ori. Întâia oară nu nţelegeam nimic,.deşi ascultam foarte „atenț, urmărind discursul, muzical măsură, cu, măsură.. Dar a treia, oară îi: cădeam în. braţe 

am înțeles de la început, ce frumuseţe ai 

DN Ii Sg ii 

ap 

și îi spuneam : mare dobitoc sunt. Cum de n- 
compus? PI MIL N a e e! „_„_«=+ Bătăile depărtate ale unei pendule cu ecouri de gong mi-au amintit Că trebuie 
să întrerup, cu cât regret, o convorbire pe 'care aș fi dorit-o 'nesfârşită. -- II e LD Aa IN NP a a a Pa Ca : : , Ca . 

A a ai Gazeta litermă, XV, v (192), 4 ianuarie 1968, p. 6 
: e p , . : : pt Ta sit N 

gr 

i , ata pia i ti Pai i SR i - Y - « 

1 NOTE . pe | 
Ă pr 1 

pi a. PRR a ap e 
js “I. Mţassoff], I[oan]. De vorbă cu com pozilorii noștri. Convorbire cu d-l „Mihail: Jora, În: Rampa, 

VII, 2251, 30 aprilie 1925, p..1. : 
Colaborator la. Rampa, 1. Massoff a intervievat în cadrul unui ciclu 

noștri”, muzicieni : de :frunte: A, 'Castaldi: M.: 
M:' Andricu, C. Nottara și C. Brăiloiu. ! -! 

, „De vorbă cu artiștii 
Jora, I. N.'Otescu, U. Pessione, A." Alessandrescu, 

at, II. -Artemie, Liviu. Anchete muzicale. Între Bach şi Straviushi;: De vorbă cu. d.. Mihail Jora. 
În: Rampa, XI, 2600, 30 iunie 1926, p.1. : .. ta 

L. Artemie, cronicar.al Ravipii timp de mulţi ani, iniţiază în primăvara anului 1926 ciclul 
„Anchete muzicale””, la'care au participat C. Brăiloiu, C. Nottara şi M. Jora. , 
„III: Comarnescu, Petru. ' Arta românească. Lămuriri asupra specificului românesc. De vorbă 

cu domnul Mihail Jora. În: Politica, II, 239, 13 martie 1927, p. 2... :.: PIE 
„__ Este un ciclu de interviuri, deschis de N. Iorga. Participă G. Enescu, C. Brăiloiu, M. Jora, 

D.G. hiriac. | a a | 
ni IV ip * a D. Mihail Jora despre suita „,Priveliştilor moldoveneşti”: În: Rampa, XII, 3130, 
2 iulie 1928, p. 4. a E ” DO 
-: “N. Carussy,: Alexandru. De.vorbă cu maestrul Mihail Jora. În: Vremea, IV, 214, :22 noiem- 
brie: 1931, p. 8... ue - 
> Mihail Jora deţinea, în perioada. acordării interviului, 
muzicale la Societatea de Radiodifuziune Română. | E 

"VL e 4 Aişcarea muzicală românească. Opiniile d-lui Mihail Jora. În: Vremea, X, 410, 
10 “ianuarie 1937, p. 9. io a e, 

Interviul nu face parte dintr-un serial de anchete, cum s-ar putea crede. Este semnat „Uong - 
VII. Lazăr, Const.[antin] -D.-De rorbă cu compozitorul „Mihail Jora d 

muzica românească în general. În: Rampa, XX, 5758, 22 :martie 1937, p. 4.. 

„funcţia de director -al programelor 

espre: Iașul muzical Şi 
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Interviul a fost luat la Iași, pentru ziarul Opinia, dar în mod paradoxal, a apărut mai întâi 
în cotidianul bucureștean, cu mici deosebiri de natură stilistică, atenuându-i-se totodată elementele 
locale. 

VIII. Lăzărescu Ciurea. Caracteristici şi Perspective ale muzicii românești. De vorbă cu dislin- 
sul compozitor şi dirijor d. Mihail Jora. În: Opinia, Iași, XXXIII, 8996, 23 martie 1937, p. 1—2. 

Se observă schimbarea numelui semnatarului. În interiorul materialului s-au inserat subtitlu- 
rile: Criza artistică, Vizita înstrumentiștilor străini, Orchestra de la Iaşi. Un exemplu de modificare: 
„Orchestra este foarte tânără și are nevoie de unele completări. E frumos când d-] Racoviţ:, prima- 
rul Iașului, susține existența ei. Orchestra trebuie, prin concerte mai dese, ' să-și formeze o rutină 
necesară, care să-i completeze tragerea de inimă şi bunăvoința fără seamăn a muzicanţilor ieşeni”... 

IX. * * * Arhistul poate să facă politică sau să rămână în „turnul de fildeș"? În: Rampa, 
ÎAAVII, 5986, 25 decembrie 1937, p. 5—6. 

La întrebarea formulată în titlu, răspund personalități marcante ale culturii româneşti: 
T. Arghezi, D. Botez, N. D. Cocea, V. Eftimiu, I. Jalea, M. Jora, I. 1. Livescu, E. Lăzărescu, 
I. Minulescu, Claudia Milian, P. Manoliu, Agepsina Macri, Al. “Lascaov-Moldovanu, M. Onofrei, 
Şt. Popescu, C. Petrescu, M. Sadoveanu, M. Sebastian și ]. Steriadi. 

X. G[heorghiu], V[irgil). 5 minute cu d.. Mihail Jora. În: Spectacolul, I, 1, 29 septembrie 
1940, p. 4. 

XI. S[bârcea], G[eorge]. Cu acad. M. Jora despre „Întoarcerea din adâncuri”. În: Tribuna, 
Cluj, IA, 4 (417), 28 ianuarie 1965, p. 11. 

XII. Ianegic, Ion. Car maestrul Mihail Jora despre baletele sale. În: Gazeta literară, XV, 1 
(792), 4 ianuarie 198,p.6. a 
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ELENA ZOTTOVICEANU. 

-MIEAIL JORA, DIRECTOR DE RADIO 

În ziua de 1 noiembrie 1928 a zburat pentru prima oară în eter anunțul „Alo, aici 
Radio București”. Toată presa publicase programul zilei, care trebuia să cuprindă muzică 
populară, un recital de canto şi muzică de Johann Strauss. Dar cum s-a desfășurat acesta 
în realitate a povestit, cu inimitabilul său umor, Mihail Jora : „La orele 20,30tot personalul 
Societăţii aștepta în localul din strada, General Berthelot cu înfrigurare emisiunea, care 
trebuia să înceapă la orele 21,00. Minutele treceau, dar executanţii nu se prezentau. La 
orele 20,55 un telefon ne anunţa că pianistul cu care începea programul nu poate veni. 
Mi-am luat inima în dinți şi timp de o jumătate de oră, pe nepregătite, am executat la 
pian un program care nici pe departe nu aducea cu cel publicat. Violonistul de la orele 
21,30 încaltea nu şi-a dat nici osteneala de a telefona că nu vine. Violonistul din « orchestră » 
(căci pe vremea aceea orchestra Radio se compunea dintr-un singur violonist) s-a sacrifi- 
cat la rândul lui cântând, cum a putut, un program de altă jumătate de oră. În numărul 
al treilea din program, o cântăreaţă a fost înlocuită prin citirea unei povești de Andersen, 
deoarece în ultimul moment a trimis o scrisoare prin care ne anunţa că dacă nu i se plăteşte 
suma cutare, nu cântă. Şi ... n-a cântat! 3%, 

Și aşa a început povestea de dragoste dintre „referentul muzical” Mihail Jora şi 
noua instituţie. Ea se va termina peste cinci ani, ca multe alte povești de dragoste, cu 
vrajbă, acuze reciproce, nedreptăți. După ce spiritele se vor liniști, fascinația microfonului 

invingând, Mihail Jora va mai reveni în studiouri, dar sporadic, în calitate doar de cola- 
orator. 

Istoria lui Mihail Jora ca om de radio se leagă deci de prima zi de viață publică a 
instituției. În nr. 1 al revistei Radio-fonia („organ de publicitate al Societăţii de difuziune 
radiofonică din România”) — strămoașa Panoramicului, apărută odată cu deschiderea 
postului — Directorul general anunţa că „în întocmirea programelor, Societatea de Radio- 
difuziune este mândră de a îi putut asocia colaborarea distinsului compozitor muzical 
D. Mihail Jora, căruia i s-a încredințat greaua misiune de a întocmi şi armoniza programul 
din punct de vedere muzical” %8. De fapt, aceasta nu era singura atribuţie a „referentului 

muzical” — devenit după două luni, la 1 ianuarie 1929, „director al programelor muzi- 

cale”. EI trebuia să se ocupe şi de activitatea orchestrei (viitoare), pentru care făcea, reco- 
mandări şi angajări, audia şi selecționa formaţiile și soliştii ce urmau să apară pe post, 
organiza transmisii din studio şi din afara Casei Radio, scria prezentări, întreținea legă- 

turi cu editurile, casele de discuri şi posturile de radio străine, se ocupa de achiziționarea 

37 Apud Alexandra Mihăescu, File din istoria radiofoniei muzicale românești, emisiune radio- 

fonică din 29 martie 1984. . 
338 Postul rcmân provizoriu de radiodifuziune. De vorbă cu îng., Cârnu-Alunteanu, directorul 

general al Societății de Difuzitune Radiofonică din România. În : Radio:fonia, București, i, nr. I, 

9 nov. 1928, p. 92. 
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materialelor şi a instrumentelor muzicale etc. 
lor”, foarte gustată pentru umorul ci acid. 

În primele luni se emitea 5 ore zilnic, de la orele 17 la 19 și dela 21 la 24, totul fiind transmis în direct. Programele vorbite (știri, o conferință și un buletin meteo) totalizând numai 65 de minute, cele muzicale trebuiau să completeze aproximativ 4 ore. | | 
Prima schemă de programe conţinea : de la orele 17 la 19 muzică de dans, populară . 

sau caf€ concert ; de la 21 aproximativ 2 ore erau dedicate recitalurilor, muzicii camerale, 
simfonice sau de operă. La sfârșitul zilei se revenea la un program mai lejer. ! 

Iată spre exemplificare o zi din prima lună de activitate, așa cum a fost ea gândită 
de Jora : 

, în plus, susținea emisiunea „Poșta amatori- 

10 nov. 1928 — ora 17 muzică de dans 
ora 18 muzică „„de ansamblu” 
ora 18,35 „,orchestră” 

ora 21 Chaconna de Vitali şi Trio de Mendelssohn-Bartholdy (vioară Șerbănescu, violoncel Malișevschi, pian „d-ra Florica Popescu”) : 
“ora 23 „,Orchestra de Radio”, 

“ Implicarea lui Jora nu era numai de concepție sau organizatorică, ci şi practică, 
așa cum s-a văzut și din relatarea sa ; căci sub pseudonimul „Domnișoara Florica Popescu” — ironic prin convenționalitatea sa mic burgheză și prin nepotrivirea flagrantă cu perso- najul — se ascundea chiar Mihail Jora, omniprezent în ipostaze multiple de pianist, dirijor, compozitor, secretar muzical și director. Sărăcia mijloacelor obliga, la început, la un repertoriu limitat, cameralul predominând în forma sa cea, mai simplă, cu înșiruiri 
de mici piese vocale sau instrumentale. Din păcate, preferințele interpreţilor își puncâu 
pecetea, și selecțiile erau adesea grevate de o mulțime de piese de salon care oglindesc 
nu numai gustul epocii, ci și confuzia de valori, în care Paladilhe stătea alături de 
Brahms, şi o sonată de Beethoven alături de: Idilă Basională de Razigade. 

Este vizibil însă efortul de a contracara cantitatea 'de muzică mediocră, introdusă de recitalurile individuale, cu o importantă proporție de muzică bună. Și se poate desprin- 
de, dincolo de concesiile făcute gustului majoritar, o politică repertorială construită pe 
un proiect educațional de durată lungă. O panoramare asupra programelor din anii 1928 — 
1933 demonstrează diversificarea treptată a paletei estetice, o gândire muzicală flexibilă, 
lipsită de prejudecăţi. Intenţia” formativă se vădește mai ales în grupaje şi cicluri bine 
Cumpănite, pentru a captiva pe ascultător, atât pe melomanul avizat, cât şi pe naivul 
setos de informaţie.. Epocile istoriei muzicii sunt reprezentate prin creaţii semnificative, 
Cu un accent pe muzica romantică, mai accesibilă unui public ce trebuia câștigat in pri- 
mul rând pe plan emoţional. S-a încercat chiar lansarea unor cicluri instructive mai difi- 
cile, „Ca acela al cvartetelor de Beethoven ; existau emisiuni cu muzică pentru şi despre 
Copil ; se intenţiona și străbaterca operei complete a lui Brahms, totul precedat de prezen- 
tări susținute de cei mai reputați specialiști ai timpului. De un ecou deosebit s-a bucurat ciclul din istoria simfoniei, „incepând cu primii simfoniști ai şcoalei de la Mannheim și terminând cu Martucci, Franck, d'Indy, ultimii reprezentanţi mai de scamă ai muzicii Pure” %, M. Jora cra initiatorul acestui plan, care trasa în 40 de concerte, săptămânal, cu câte două simfonii, un itinerar îndrăzneţ, incheiat cu Sim/onia ] de Enescu. Proiectul 
a fost considerat „un eveniment muzical de o deosebită importanţă, fiindcă — spune mai departe Radio -fonia — dă publicului prilejul să cunoască dezvoltarea simfonici, atât din 
punct de vedere al expansiunii acestui gen de muzică, cât şi în ceea ce priveşte forma pe Care a luat-o la diferite popoare cu școli muzicale proprii” **. Concertele erau susținute 
O 

N Herodat, Pe marginea programului muzical. În: Idem, 5, nr. 208, 11 sept. 1932, p. 8. Ciclul simfonic de la Radio- Bucureşti. În: Idem, 5, nr. 20$, 11 sept. 1932, p. 8. 
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de-Orchestra Studioului de Râdio, care în câţiva 'ani parcuisese, datorită strădaniilor lui 
Mihail Jora, un dram lung. Cvintetul care la îriceputuri cânta seară de scară în direct 
orice repertoriu (mai ales de cafe-concert), acoperind spaţiile definite în program cu mis- 
terioasele menţiuni „orchestră”, „muzică, de“ ansamblu”, „„concert”, în 1929 crescuse 
la 12 instrumentiști 21,-pentru ca în 1932 să ajungă la: formaţia de orchestră. clasică de 
10 viori prime, 8 secunde etc. și suflătorii câte doi 312. SE 

, i 
x „Cu această distribuţie Jora asigura, încă din 1928, o stagiune simfonică uimitor 

de bogată ; alături de el, tânărul Theodor Rogalski. — „„șei de orchestră și pianist acom- 
paniator” — și italianul Carlo Brunetti (până în 1932) susțineau cu sârg programele orches- 
trale ale postului.: Pentru primul concert: simfonic transmis din studio la 30 noiembrie 
1928, Jora a ales Uvertura la „„Flaatul fermecat” de Mozart, o simfonie de Haydn şi Sim- 
fonia în sol îninor de Mozart. De atunci va urca descori la pupitru, fie cu formaţia sa, fie 
cu „membrii orchestrei Filarmonice” invitaţi în studioul din strada Berthelot. Repertoriul 
propus depășea componența orchestrei, care se completa cu suplimenți, ambiția conducă- 
torului ei fiind să prezinte publicului radiofonic: opere semnificative din toate epocile. 
Programele nu aveau totdeauna, structura convențională cu care suntem obișnuiți, dar 
selecția valorilor este certă : Jora a dirijat Haydn, Mozart, Mendelssohn, Schubert, YVagner, 
Sibelius, Debussy, Honegger etc 3, - o N | 

„De un răsunet extraordinar în lumea muzicală din România” s-au bucurat cele 
două transmisii, din sala Ateneului, ale oratoriilot Creaţiunea de Haydn şi mai ales Messias 
de Hăndel în 1932, ambele cu „tânăra formaţiune orchestrală de Radio”. sub bagheta lui 
M. Jora și cu participarea corului Carmen, a soliștilor Rosl 'Baumann-Rădulescu, 
Tana Nanescu-Comșa, Aurel Alexandrescu și Gheorghe Folescu. Această ultimă maniles- 
tare — socotește George Breazul — „merită a fi înscrisă în cronica muzicii româneşti 
ca dată de capitală însemnătate pentru demonstrarea a ceea ce voim şi, mai ales, a ceea 
ce putem în vremea în care trăim” %, Întrunind forțe muzicale complexe, oratoriul „a 
fost realizat în condițiuni excepțional de favorabile pentru adâncirea și trăirea în spiritul 
grandioasei lucrări a lui Hândel”. Un merit deosebit i se recunoaște lui Mihail Jora : „cel 
ce a purtat pe căile izbândirii toate eforturile prilejuite de înfăptuirea acestui eveniment 
(...) s-a arătat cunoscător adânc'al stilului operei ce conducea, abil maestru de contopire 
în ansamblu a atâtor surse de expresie, ager mânuitor al baghătei de dirijor de oratoriu” *”. 

  

„211 Cf. Proces-verbal al ședinței Consiliului de administraţie nr. 6 din 11 mai 1928: se aprobă 
o orchestră proprie formată din „5 elemente” și „o pianistă”. „Nr. 30 din 3 febr. .1930; enumeră 
în bugetul pe acel an 1 pianist acompaniator, 3 viori, 1 violă; 1'violoncel, 1 contrabas, 1 armo:num, 
1 flaut, 2 instrumente de alamă. În bugetul pe 1931 (proces-verbal nr. 36 din 23' decembrie 1930) 
se mai.prevăd 3 viori, 1 clarinet, 1 oboi, 1 fagot, 2 corni, 1 baterie. În-bugetul anului următor (pro- 
„ces verbal nr. 41 din 21 oct. 1931) sunt prevăzute 2 formaţii: una de 21 persoane și'a doua de 

5 instrumentiști cordari. Documentele se află în Arhiva Radiodifuziunii române, dosar nr..8. , 
“Pentru consultarea lor, ca și a altor materiale, aduc pe această cale mulțumiri Dnei Elisabeta 

Sasu-Şuta, care mi-a dat un ajutor neprecupeţit. | E 
312 Proces-verbal al ședinței Comitetului de direcţie din 12 apr. 1932. Arhivă Radiodifuziu- 

nii 'române. a | ae 
: 343 Câteva din lucrările ce au răsunat pe postul de Radio sub bagheta lui M. Jora: S crenada, 
Variajiunile pe o temă de Haydn şi primele trei simfonii de Brahms; primele 3 simfonii de Beethoverii 
Concerto grosso și Pastorala de Honegger; Valse triste de Sibelius; Mica Suită şi Colțul copiilor (Chil- 
drew's corner) de Debussy, Arleziana şi Suita nr. 2 de Bizet, Simfonia 1 de Schumann; fragmente 
wagneriene. . , , ii A 
„334 G. Breazul, Afessas de Hândel. În: Pagini din istoria muzicii românești, vol. III, ed. -îngri- 
jită de.Gh. Firca, București, Editura Muzicală, 1974, p. 120. e Si E 1 

535 Ibidem, p. 122. Pentru calităţile de dirijor ale lui Jora, G. Breazul a avut chiar de Ja 
primele concerte bucureștene, în 1926, cuvinte incurajatoare: „O neașteptat de interesantă apariţie 
de: dirigent consemnăm în persoana lui Jora. Deşi debutant în arta de a roti beţișorul șefului de 
orchestră, Jora înfruntă curajos stângăciile inerente inceputului și apare dintr-odată ca element condu- 

cător de valoare deosebită. Programul său, alcătuit =u inţelegere muzicală și pedagogică, a fost 

executat cu vioiciune spirituală, cu nerv și autoritate artistică ce presupuneau pentru.necunoscăto” 

o lungă practică de dirigent”. (Ibidem, p. 149—150). a DE = 
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Concertul a putut fi recepționat până la Berlin, aȘa cum certifică o scrisoare a unui ascul- 
tător, Satisfăcut că „această emisiune ține piept oricărei critici şi comparații cu emisiuni 
similare, din punct de vedere artistic, ca și din cel tehnic” 3%, 

"În ceea ce privește orchestra Radio, munca lui Mihail Jora trebuie să fi rodit, 
căci în: 1932 ea, era considerată ;,după Filarmonică, cel. mai bun ansamblu muzical pe 
care-l avem'"*”. Iar când nu își putea realiza intenţiile cu formaţia ce-i stătea la îndemână, 
Jora .nu pregeta să apeleze și la alte forțe artistice, ca de exemplu, pentru memorabila 
audiție radiofonică cu Ma/hăuspassion de Bach, la un ansamblu brașovean (Orchestra 
municipală și Corul Bach al Bisericii Negre, coriduse de Victor Bickerich). | 
: Din aceeaşi necesitate de completare și diversificare a programelor, sc nasc şi pri- 
mele transmisii directe din afara Casei Radio. Cu toate dificultățile unci asemenca între- 
prinderi, încă din. prima lună de activitate se programaseră opere şi operete din studio, 
cu acompaniameit de pian şi fără cor, acesta fiind prea costisitor (Bărbierul din Sevilla 
de Rossini, în noiembrie 1928); în anul următor se va ajunge la o înţelegere cu Opera 
Română pentru transmisii directe de la premiere şi spectacole extraordinare, ceea 'ce 
ducea la un ritm aproape constant de o operă pe săptămână (îndeobște joia). Inaugurarea 
acestui nou tip de emisiuni s-a făcut cu Aida de Verdi și ecoul ci transpare în numeroasele 
scrisori care atestă adeziunea publicului (dar paralel nu se părăsește nici sistemul reali- 
zării în studio, și nici difuzarea „prin doză”, adică de pe discuri) 58. i 

___ Prin preluarea săptămânală (vineri seara) a concertelor simfonice ale Filarmonicii % 
in 1932, publicul muzical se extinde la nivelul întregii țări. Orice ascultător din cel mai înde- 
părtat cătun putea! acum avea contact direct cu evenimentele zilei, cu sala de concert ; 
câştigului spiritual inestimabil i se adăuga şi fapul că prin radio, viața muzicală bucureş- 
teană intra în circuitul european. m 
„Mihail Jora a înțeles din prima clipă posibilitățile extraordinare deschise de radio- 

fonie și le-a folosit: intensiv pentru înscrierea muzicii româneşti pe o traicctorie interna- 
țională 3%, Numeroasele „seri naționale”, cu programe muzicale fie oferite de ţările res- 
pective, fie alcătuite la noi, urmăreau, dincolo de valoarea lor informativă, să permită, 
prin reciprocitate, muzicii românești accesul la alte lungimi de undă. Intenţia de a intinde 
o mână către posturile străine în ideea unei colaborări viitoare se străvede încă din pri- 
mele zile de activitate, când Jora organizează şi participă sub masca „,D-rei Florica Popescu” 
la „testivalul danez” din 13 noiembrie 1928, în care a cântat la pian piese de Niels Gade 
ȘI cântece populare. Emisiunile acestea câștigaseră o foarte mare audiență şi într-un 
Singur an au fost organizate seri asemănătoare dedicate muzicii poloneze, letone, italiene, 

316 Radio-fonia, București, nr. 22, 10 dec. 1932; p. 7.: 
237 Auditor, O transmisiune, interesantă de la Ateneul Român: orchestra: Radio împreună cu 

societatea corală „Cântul nostru” execută. un concert public, în: Idem, nr. 183, 20 mar. 1932, p. 4. 
315 O spicuire din titlurile transmise în decursul directoratului Jora demonstrează o deschi- 

dere repertorială extrem de largă: alături de Baba Hârca şi Cânel-Cinel de Flechtenmacher, găsim 
AManon, IVerther, Thais de Massenet, Pescuilorii de perle, Carmen de Bizet, Lahme de Delibes, Faust 

€ Gounod, Orfeu de (luck, Răpirea din Scrai, Don Giovanni de Mozart, Armuricrul de Lortzing, 
Alessandro Stradella de Flotoiw, Voicodul țiganilor de Johann Strauss, Soldatul de ciocolată de Oskar 
trauss, Regina carnazalului de Kalmann, Parsi/al de Wagner, Ernaui, Trubadurul de Verdi, Tosca, 

Bocma de Puccini, Boris Godunov de Mussorgski, Ca:alleria rusticana de Mascagni, Paiaţe de Leonca- 
Vallo, Fata de la Cozia de Monţia etc. . A Ă 

Numai în 1932 Jora a programat, în afara celor 24 de transmisii directe, 9 opere şi 27 de 
operete din studio (dintre care 12 româneşti). A AI 

Ă 3% În Arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu se păstrează o copie a convenției dintre Radiodilu- 
ziune și Fundaţia culturală „Voievodul Mihai””, care finanța concertele Filarmonicii, datată 1 octom- 
brie 1932, prin care se stabilește colaborarea într-un număr de 15 până la 24 de transmisii pe sta- 

„Bune, începând cu 28 octombrie 1932. | a 
350 Preocupat de relaţiile instituţiei cu forurile străine de specialitate, cl a reprezentat-o la 

Congresele de radiofonie de la Budapesta din 1930 și Roma 1931,. a vizitat Radiodifuziunea din 
„cena şi a întreţinut o corespondență vie cu multe instituţii și personalităţi, privitoare la toate acti- 
vităţile muzicale implicate. aa 
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franceze, iugoslave, bulgare, cehoslovace și germane; ele aveau o putere de pătrundere cu atât mai mare cu cât programul postului de radio Bucureşti cra inclus în revistele editate de circa 20 de radiodifuziuni, după cum şi Radzo-fonia tipărea săptămânal Progra- mele acestora. Iniţiativa relaţiilor muzicale internaționale i-a aparținut lui Mihail Jora, chiar dacă el nu a mai putut culege roadele ideilor sale, deoarece înscrierea României în Uniunea Europeană de Radio s-a concretizat în „concertul european” preluat de 38 de posturi de Radio abia în octombrie 1933, când tocmai părăsise instituția. Citind pream- bulul, care proclamă că programul va cuprinde „creațiuni specific româneşti (. . .) careauo caracteristică accentuată, care ne deosebesc de alții, (...) care arată limpede forța, și geniul de creațiune românească ” 3551, te-ai aștepta, să-i găsești numele printre cei cântaţi, dar el nu figurează %2. Omisiunea era cu atât mai nedreaptă, cu cât contribuţia lui Jora la difuzarea creației românești pe post ă fost precumpănitoare. Convins că — așa cum spu- nea Dimitrie Gusti la o aniversare a instituţiei — radiotonia este „cel mai puternic şi instantaneu mijloc de a propaga. o idee, o opinie, un eveniment, o descoperire, o operă de artă muzicală, [de a] pune în valoare patrimoniul intelectual şi artistic al naţiei, și for- mează cea mai vastă și mai vie școală unică națională” 553, Mihail Jora și-a făcut o datorie de onoare ca postul de radio pe care-l conducea să fie o tribună a creaţiei originale. Numai în 1931 s-au prezentat 37 de prime audiții simfonice românești. Toate genurile, toate sti- lurile au fost reprezentate, și chiar dacă găsim și titluri pe care cernerea anilor le-a trecut în plan secund, este meritul lui Jora. că, privind azi programele „„sale”, se poate cu fideli- tate desena o hartă a muzicii românești din vremea aceea. Indubitabil, pentru cercetă- torul dornic să reconstituie existența muzicală a epocii, Spaţiul radiofonic este cel mai semnificativ instrument în ajutorul schițării unui peisaj muzical complet 334, Mihail Jora însuși argumenta, selecția sa, repertorială din creaţia clasicilor și a contemporanilor ca fiind întemeiată pe ideea menirii de a face cunoscută publicului românesc „atât producţia uitată a bătrânilor noștri compozitori, cât și aceea în formaţiune a tinerelor elemente ce se 

  

551 Concertul european. În: Radio-fonia, Bucureşti, 6, nr. 263, 1 oct. 1933, p. 5. i *52 Programul era alcătuit din Rapsodia I de Enescu, două dansuri din De la Matei citire de Nonna Otescu, Rapsodia română de Stan Golestan și alte piese simfonice de Andricu, Rogalski, Alfred Alessandrescu, Drăgoi, Nottara, Enacovici, interpretate de Orchestrele Radio și Filarmonică, având pe George (ueorgescu la pupitru. | E o . 35 Gusti Dimitrie, Constatări radiofonice cu prilejul inaugurării noului studio. În: Radio- fonia, Bucureşti, 5, nr. 176, 14 febr. 1932, p. 8. | | %1 Până la un catalog complet al muzicii românești cântate pe posturile de radio (care merită făcut), o selecţie prin sondaj spune îndeajuns despre prezența ei în undă în anii directorului Jora: Cvartetul de coarde, Divertisinentul rustic, Trei tablouri simfonice, Suila pentru orchestră de” coarde de Sabin Drăgoi; Dans românesc, Cinci cântece de leagăn pentru voce şi cvintet de .coarde. de Constantin Brăiloiu; Episodul simfonic Răpirea lui Psychă de George Enacovici, Cuiul! pentru vioară şi însiru- îente de suflat şi „Din cătănie” de Paul Constantinescu; Poemul simfonic „Fabma”, Preludiu la jocul Irozilor şi Balada „Zobai!”: de Constantin Bobescu; Două Capricii pentru orchestră, Două dansuri româneşti pentru suflători, baterie şi Dian la patru mâini, Cvartetul de coarde de Theodor Rogalski; Tarantella şi Marsyas de Alfonso Castaldi; Poem simfonic cu solo de Bian, Poemul Pe șesul Aloldoiei de Alexandru Zirra; Suita Beniruc orchestră de Ioan Bohociu, Poemă romantică de Ion Vasilescu, 
Suită pentru orchestră de coarde de Leon Mendelsohn; Octet în Fa major op. 5, Suita pentru orchestr 0p. 2, Novelete'op. 4, Suita simfonică, „„Cenușăreasa” de Mihail Andricu; Trio de Paul Ciuntu; Piese 
minuscule pentru copii op. 16, Muzică pentru radio de Filip Lazăr; Rapsodia 1, Suita I şi Poema română de Gcorge Enescu; Cuartetul nr. 2, Rapsodia 1 de Stan Golestan; Poemul simfonic „„Întierca , de Lucian Teodosiu ; Suita în stil clasic de Ion Ghiga; Adagio simfonic de Constantin Georgescu, Regele Munților de Timotei Popovici; Fragmente din opera De la Matei citire de Ion Nonna Otescu opera La drumul nare şi baletul Iris de Constantin C. Nottara, Uvertura la opera Fata. Răzeșt n de Eduard Caudella, Cuartetul de coarde de Ionel Perlea, precum şi compoziţii de, Constantin Silvestri, 
Eduard Mandicevschi, Tudor Flondor, Ioan Paschill, Filaret Barbu, George Dima, George Simon Nicolae Bretan, Tiberiu Brediceanu, Marțian Negrea, Guilelm Șorban, Simeon Nicolescu, Ion Vic Mihai Andreescu-Scheletti etc. Şi în fine, de Mihail Jora, amintim: Poveste indică, 6 Cântece și Rumbă, Privelişti moldovenești. , . i cală Dar nu numai repertoriul era definitoriu pentru rolul postului naţional in viaţa muzica “ ci şi alegerea interpreţilor. Dacă cei mai vârstnici aveau unele reticențe, tinerii artişti au fost atraș 
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ridică acum şi de care nici o altă instituțiune nu se ocupă”"35, C. Brăiloiu sesizase aceasta 
încă din 1930 : „„Răsroind programele postului de radio mi-am dai seama, nu fără uimire, 
că ele pot sluji drept un mic compendiu al muzicii și executanților români de azi” 2%, 
Este o prețioasă recunoaştere a faptului că Jora reușise in foarte scurt timp să facă din 
Radiodifuziune un nou şi viu focar de viață muzicală. a 

| Formele de prezentare .crau îndeajuns de variate, incercându-se ieșirea din sterco- 
tipul simplei inșiruiri şi recurgându-se la o oarecare fantezie radiofonică. Se remarcă 
astfel o „scară bucovincană” cu muzică de Flondor, Porumbescu și. Mandicevschi, şi un 
„Joc: de irozi aranjat de M. Jora”. Porumbescu, Cucu, Kiriac sunt eroii unor „,festivaluri” 
precedate de conferinţe. Un ciclu de muzică de cameră românească, un program de dansuri 
simfonice, concerte de muzică corală, o scară dedicată oraţiei Saşilor din România, trans- 
misii de la concertele Societăţii Compozitorilor Români, concertul „consacrat în între- 
gime muzicii şi compozitorilor români, ca un omagiu solemn faţă de aceștia” 2 la inau- 
gurarea cu mare fast a unui nou studio, o săptămână în întregime dedicată lui George 
Enescu, cu ocazia jubileului său din 1931, sunt menite să. stimuleze interesul publicului 
pentru creația originală. Contemporanii au sesizat rolul hotărâtor al lui Mihail Jora în 
promovarea şcolii naționale şi, „impresionați adânc” de telul în care se dedica susținerii 
operei coniraților, i-au apreciat îndrăzncala artistică şi generozitatea ca pe un model demn 
de urmat, așa cum rciese indirect din scrisul unui gazetar care sublinia „cu deosebită 
satisfacție” că „orchestra Filarmonică, urmând exemplul orchestrei Radio, înscrie în 
fiecare program al său numele unui compozitor român” 5%, : 

Tot Mihail Jora a -inaugurat transmisiile directe din străinătate. La 20 aprilie 
1933 a putut fi recepționat de la Radio Sofia concertul corului Cântarea României condus 
de Marcel Botez, aflat în turneu acolo. Transmisia directă din sala de concert, prin cablu 
teletonic — cum se face şi azi — , „a reușit foarte bine” și ascultătorii entuziasmați au 
reclamat şi alte manifestări asemănătoare 5. Dintre cele câteva evenimente — căci eve- 
nimente erau ! — ce se datorează lui Jora, trebuie amintită transmisia de la Viena a 
Recuiemulati german de Brahms, cu Furtwângler la pupitru, care a fost „o adevărată des- 
fătare muzicală, executată în condiţii excepţionale, şi toată lumea este de acord că această 
retransmisie s-a făcut în chip impecabil” %. 

Dar postul de radio trebuia să răspundă nu numai gustului unci elite intelectuale, 
ci şi cerinţelor marelui public ; Mihail Jora a înscris în programe și o importantă proporţie 
de muzică de divertisment : orchestre de muzică uşoară la modă, muzică de fanfară, de 
acordeon, formaţiile lui Fănică Luca şi Petrică Moţoi etc. S-au abordat formule inedite, 
ca de pildă montarea în studio a unci nunți țărănești tradiţionale, sau transmisii directe 
din localurile de noapte ale Bucureştiului. - 5 

Ene o a 

incă de la început de microfon, ca de un mijloc de exprimare și de căutare a unor r-odalităţi artis- 
ticenoi; printre primii beneficiari ai radio-ului au fost Emilia Guţianu, Valentina Creţoiu, Dora Massini, 
Lisette Georgescu, Şerban Tassian, Petre Ştefănescu-Goangă, Dinu Lipatti, Theodor Rogalski, Ion 
Fotino, Vasile Jianu, Ludovic Feldman etc. De popularizarea prin radio s-au bucurat de asemenea 
numeroase ansambluri corale, unele de prestigiu, precum coralele Carmen sau Cântarea României, 

ar și mai puţin cunoscute, precum Cesar Franck, Cântul nostru, Corul PITT „al Înzățători lor, coruri 
e elevi sau coruri bisericeşti. Nu mai puţin frecvent au apărut pe post formaţiile camerale ale timpu- 
ui: Cvartetele de coarde Teodorescu, Sarvaș, Capeleanu etc. , N 

*55 Jora, Mihail, 3 ani de ochivitate muzicală. În: Radio-fonia, Bucureşti, 5, nr. 175. 14 febr. 
1932, p. 14. „ Da 

250 Mihăescu, Alexandra, File din istoria radiofonici. . . , 
. 19 *57 Auditor, Inaugurarea noului studio. În: O foita, București, 5, nr. 176, 14 febr. 1932, 

351 Al doilea concert al Filarmonicii. În: dem, nr. 215, 30 oct. 1932, p. 12. Ă 

39 Prima retrausmisiune din străinătae la Radio Bucureşti. În: Idem, 6, ar. 241, 39 apr. 
p. 5. Începând de la acea dată, asemenea transmisii s-au inmulţit; în 1933 de pildă, s-au efec- 
de la Viena, Varşovia, Praga, Ililversum. , | 

*% C.M. Retransmitem Vicna. În: Idem, nr. 243, 14 mai 1933, p. 5. 

1933, 
tuat 
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Se făceau tot felul de plebiscite şi concursuri, invitând pe ascultători să-și: exprime „doleanţele în toate domeniile posibile ale programelor”, deoarece — conchide comentariul — „auditoriul radiofonic este cel mai pretenţios și cel mai nemulțumit public ce poate exista în tot cuprinsul globului” %!. Într-adevăr, părerile erau extrem de diverse : se ridică voci împotriva acelui „șir nesfârșit de simtonii și bucăţi lungi şi grele”, se polemizează în jurul prezenţei jazz-ului, se critică un program Sau altul. Radio-fonia invită personali- tăți culturale să-și spună cuvântul ; Liviu Rebreanu afirma că „Nici un post srăin nu are programe mai îngrijit alcătuite”, dar „postul românesc de radio nu poate înfățișa decât posibilitățile noastre actuale de cultură și artă. Și aceasta o împlinește cu grijă din ce în ce mai accentuată” %2, Cella Delavrancea îi scria lui Mihail Jora în 1932 :,, ... dacă com- par concertele de la Radio București cu multe din străinătate, sunt mândră de postul nostru, și mândră de tine. Am primit de altminteri mai multe scrisori din Egipt, Italia şi Grecia, în care prietenii mei îmi spun cu ce plăcere şi cu ce regularitate urmăresc audițiile muzicale de la noi” %%. Tudor Arghezi pleda pentru folclorul autentic : ;,Un program bine detinat, care să elimine « Micul dor » al mahalalei, și construit numai și numai din cân- tece țărănești, (...) constituie nu numai un agrement, dar și o inițiere a familiilor noas- tre (...) la muzica pământului”? 364, DN ae Emanoil Ciomac aprecia că „emisiunile radiofonice din București Ssuplinesc carența vinovată a altor instituţii muzicale de la noi "%%, iar un anonim conchidea; că „există în acesti program atracțiuni pentru toate gusturile și o îndrumare pedagogică incontesta- bilă” 5%, Mi a i i În fine, un bilanț al anilor 1929— 1932, aflat în arhiva Radioului, traduce aceste opinii în limbajul nediscutabil al.cifrelor. Din el se pot desprinde câteva concluzii : încă din 1929 sunt reprezentate aproape toate categoriile muzicale, preponderența revenindu-i muzicii pentru „orchestre” (cum muzica populară şi. cea. ușoară nu sunt menţionate expres, este de presupus că procentele de 48%, în primul an și aproximativ 30% în urmă- toarele se referă la aceste două genuri). În 1932 se înregistrează o dublare a cantității „de muzică simfonică, în schimb scad la jumătate manifestările camerale. Proporția mare de muzică vocală şi instrumentală din 1929 (recitalurile individuale) se reduce în 1930, făcând loc creșterii genurilor teatrale şi unei mai mari diversificări. Jazz-ul apare in 1930 exploziv, cu 6,92 procente din program şi cade în dizgrație, până la 1,30 şi 1,10, în anil următori (poate la cererea publicului). Muzica „„militară” apare în 1931; grăitor este şi raportul dintre emisiunile jve şi cele înregistrate, discurile acoperind doar 22,76% din Spaţiu. | | o 
Desigur o analiză mai adâncită poate sugera și alte constatări %. 

* 

Încheind această trecere în revistă a activităţii lui Mihail Jora ca director al pro- 
gramelor muzicale la Radio-Bucureşti, vom arunca o privire și asupra întâmplărilor care 
au cauzat despărțirea sa de instituţie şi răsunătorul proces care i-a urmat. Mai mult poate 

  

261 Auditor, Dac-aş fi directorul progiamelor. Publicul și programele de radio. În: Idem, nr. 210, 25 sept. 1932, p. 8. , i . , , 
3% Rebreanu, Liviu, Despre radiofonia românească. În: 1dem, 0, nr. 241; 20 apr. 1935, p. 2. 263 Scrisoare Cella Delavrancea către Mihail Jora, 22 mai 1932. În Arhiva Ion și Ilinca 

Dumitrescu. | a , a , 3 Arghezi, Tudor, Postul românesc de radiodi/uzi une.- Note Be maginea programului nostru. 
În: Idem, 1, nr. 5, 7 dec. 1928, p. 2. o o i E 

„„..:5% Coregrafia Doamnei Floria Capsali. Recitalul violoiiistului Milstein. Audiții radiofonice: 
Ministerul Armonios. În: Ciomac, Emanoil, Pagini de cronică muzicală — 1915—1935, Bucureşti, 
Ed. Muzicală, 1967, p. 157. , , „ 366 Musicus, E marginea programului muzical. În : Radio-fonia, Bucureşti, 6, nr. 228, 9 apr. 
1933, p. 4. 

a. SR RI . Pa Tabelul de Ja p. 281 este extras din Procesele verbale ale şedintelor Comitetului «le, Direc- 
ţie din 7 oct. şi din 25 nov. 1932 (Registrul de procese verbale ale şedinţelor Comitetului de direcţie, 
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decât orice-alte amănunte, ele definesc și colorează personalitatea sa puternică, originală, 
dăltuită- din contraste: morgă boierească şi dinamism creator, intransigenţă și gencrozi- 
tate, umor şi arțag, individualism și candoare, capacitate organizatorică, dar și boemie. 
Toată povestea. conilictului cu conducerea Societăţii este de fapt o luptă pentru o 
independență totală, intrinsecă artistului, dar imposibilă în cadrele inguste ale unci 
structuri administrative. Este ceca ce spune și un articol din Radio-fonia, semnat „Auditor” 
(un pseudonim mereu prezent în revistă), cu siguranță inspirat de Jora (dacă nu chiar 

scris de el), care după patru ani de activitate ar fi putut susține că „libertatea completă de 
acțiune este deci privilegiul principal de care trebuiesă se bucure orice director deprogra mp5, 

„Directorul programelor avea sarcina de a propune schema săptămânală, aceasta 
urmând să fie aprobată, de Comitetul de programe şi apoi de cel de direcție. Fluctuaţiile 

acestui trascu organizatoric au reprezentat unul dintre motivele repetatelor conflicte 

dintre Mihail Jora și conducerea instituțici, mai ales după numirea ca Președintea lui Alexan- 

dru Mavrodi, personaj ubicuu în epocă, având funcţii înalte și influență politică, şi a 

adjunctului său Gh. D. Mugur. Acestuia din urmă, Jora îi declară încă de la început un 

război deschis, scriindu-i cu ocazia, instalării sale ca subdirector general : ,, ... nu te pot 

felicita (...) pentru noua dumitale numire, cu titlul atât de pompos” *%. Nu este de mirare 

deci că acesta va contribui substanțial la plecarea lui Mihail Jora din Radio ; şi nu este 

surprinzător nici că Jora, în 1937, la câțiva ani după proces, va publica în Zimpul un 

pamflet împotriva celui pe care-l numea „,Râia culturală” *. 

21 oct. 1929 — 11 apr.. 1933, păstrat în arhiva Radiodifuziunii Române). Cifreie reprezintă procente: 
3 

  

1929 - . 1930 : 1931 1 VII 1932 

Orchestre 8223007 28,52 28,65 

— Muzică simfonică “1,18 1,04 . în 1,66 3,600 

— Muzică camerală | 3,28 | 139 LAS 1,45. 

— Muzică instrumentală | 19 2 3,98 „3,38 „3,54 
— Muzică vocală 5,14 2,859  . 211 

— Muzică corală 1,76 0,91 0,91 „1,07 

— Jazz — 6,92 30 1,10 

„ Discuri | | | 

— Muzică uşoară 2,63 19431 21,88 . „15,02 

— Muzică simfonică — 0,20 1,18 17 

— Opere, operetă . .: | 1,30 A) 24) 1,24 

O medie a cifrelor (cu omisiunile respective) duce la următoarea ierarhizare a genurilor — 

„destul de logică, chiar dacă incompletă —: 

— Muzică de divertisment 24,75% 
» — Muzică instrumentală 5,10%, 

— Muzică vocală 4,91%, - 
— Jazz, 3,10%, (apare din 1930) i 
— Muzică de cameră 1,90%, (formaţii probabil) 
— Muzică simfonică 1,60%, , - 
— Genuri lirice 1,38%, (lipsesc parte din cifrele pentru operă) 
— Muzică corală 1,14%, | 
— Fanfară 1,04% (apare din 1931). 

368 

  

B Auditor, Dac-aș fi directorul programelon. Publicul şi programele de vadio. În: Radio-fonia, 

ucurești, 5, nr. 210, 25 sept. 1932, p. 8. N , 
36 Ciornă de scrisoare (noiembrie 1932), in Arhiva Ion și Minca Dumitrescu, 

30 M. Jora, Râia culturală. În: Jora, Mihail, Momente muzicale, Bucureşti, Id. Muzicală, 

196S, p. 10—71. Sa ae 
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Desigur, competența muzicianului nu fusese pusă la îndoială de nimeni şi ieșirile sale temperamentale au fost trecute cu vederea. Cum înțelegea Mihail Jora să-și rezolve litigiile în serviciu reiesc și. din amuzantul schimb de scrisori cu un ziarist de la Adevărul, Acesta a relatat la proces că, având de rezolvat la Radio chestiuni de publicitate, era de fiecare dată apostrofat de către Mihail 'Jora. Îngrijorată de perspectiva pierderii unei colaborări preţioase, direcția Societăţii se duce în delegaţie la redacţie cu scuze, iar ziaris- tul are proasta inspiraţie de a-i scrie lui Jora 'cum că el acceptă scuzele, „pentru că dele- gațiunea a invocat faptul că Dv. Sunteţi un temperament extrem de - nervos”, Răspunsul nu s-a lăsat aşteptat : „Sunt foarte mirat de scrisoarea pe care am primit-o din partea D-tale. Nimeni n-a fost autorizat din parte-mi să-ți dea vreo explicaţie, şi: încă mai puțin să-ți facă scuze cu privire la declaraţiile mele, pe care le mențin întocmai. Așa, fiind, îţi Stau la dispoziție pentru Satisfacțiune, la care cu atâta mărinimie renunți prin scrisoa- rea D-tale” 1. O provocare la duel în toată regula:! De altiel, duelul pare să fi fost o solu- ție preferată de Jora, deoarece şi în altă. împrejurare (o altercaţie cu ministrul Tilea) incidentul s-a rezolvat printr-o „Provocare la duel” %2, | | „De fapt, încă din 1929, Sub vechea direcțiune, el mai avusese unele dezagremente, al căror substrat documentele găsite în arhive nu-l dezvăluie : din luna octombrie 1929 două scrisori adresate conducerii, în legătură cu omiterea postului său din noua schemă a instituţiei, nu Spun nimic despre motivele acestei „uitări”: (2) %, iar în iunie 1930 Mihail Jora părăseşte pentru scurt timp Radio-ul, fiind înlocuit cu Constantin Brăiloiu. La cere- rea Comitetului de direcţie de a-l readuce, Mihail Jora îşi reia după şase săptămâni locul, cu toate reticenţele, mărturisite de documente, ale lui Dimitrie Gusţi 27, Cu noua conducere (Al. Mavrodi și Gh. D. Mugur) relațiile sunt mai tensionate. Fără îndoială, Mihail Jora nu era un subalţern comod, şi reacţiile sale violente sunt pito- reşti. Pe de altă parte, nu poţi să nu observi perseverenţa, direcţiei în a duce o politică de forță, jugulându-i inițiativele, supunându-l unor obstrucţii permanente, care-i puneau Sub semnul întrebării autoritatea profesională. Jora consideră că aceste persecuții sunt menite să-l oblige să părăsească inistituția. Procedee ca : oprirea unor emisiuni în timp cese desfășurau, înlocuirea unor interpreţi după bunul plac, erau abuzive şi nedrepte. Jora avea o concepţie înaltă despre menirea sa ca artist şi ca om, şi nu merita asemenea jig- niri. La proces s-a făcut o lungă înşiruire a acestor greutăţi, mergând de la respingerea sistematică a tuturor solicitărilor sale (suplimenți la orchestră, cumpărări de instrumente, crearea de posturi, plăți pentru colaboratori), explicabile în parte şi prin condiţiile eco- nomice, până la sancțiuni (precum și amenzi și suspendări repetate), încununate cu retro- 8radarea, fără nici un motiv acceptabil, pe postul de „referent muzical”, de la care pornise la începuturile sale în Radio. | | Cu Mihail Jora încerca prin toate mijloacele, de pe poziţia, profesionistului, să-și sus- 
ţină punctele de vedere împotriva şicanelor meschine, încercând cu eleganţă să oprească 
lucrurile înăuntrul zidurilor instituţiei. Doar un vag ecou transpare în observaţia aceluiaşi „Auditor” din Radio-fonia, cum că „Dl. Director al programelor muzicale, care înainte simțea o plăcere să plaseze, pe ici pe colo, câte unul din spiritele sale caustice, şi să râdă 
ironic din dosul culiselor, a devenit astăzi aproape un ascet. Umblă enervat şi preocupat 
în cabinetul D-sale, întocmai ca Napoleon înaintea bătăliei dela Austerliţz” 33, Într-adevăr, 
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3% Ambele scrisori în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu. 
92 Copie după depoziţia ing. Gheorghe Cârnu-Munteanu, Directorul general al Societăţii de Radio, ca martor în proces (p. 8, în Arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu). 
5% Arhiva Radiodifuziunii Române, dosar nr. 5/1929. 
371 Copie după depoziţia ing. Gh. Cârnu-Munteanu, p. 7. | | 
“75 Auditor, Exces de scriozilale. Lu Rudio Bucureşti nu sc mai râde. Oameni gravi şi pro- 

grame serioase. În: Radio-fonia, Bucureşti, 6, nr. 224, 1 ian. 1933, p. 4. . - 
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Mihail Jora sc afla înaintea. Austerlitz-ului său, în care asemenca lui Napoleon va triumfa. 
Exasperat de multele vexaţiuni, compozitorul dăduse în judecată Societatea, și după 
un proces cu mare rezonanță in presă şi in lumea culturală, câştigă daune materiale și 
morale în valoare de peste jumătate de milion, sumă enormă pentru vremea aceca. 

După plecarea sa, resimţită cu oarecare satisfacție afișată într-un comunicat, 
direcția muzicală a fost predată lui Alfred Alessandrescu *%. Și astfel s-a terminat po- 

vestea de dragoste dintre Mihail Jora şi Radiodifuziunea Română, după câțiva ani de 

muncă pasionată, dusă cu harul deschizătorilor de drumuri. 

RI NI 

315 Membrii Orchestrei Radio însă i-au adresat o scrisoare foarte frumoasă, cu peste 39 de 

semnături, aceasta fiind o consolare pentru toate nedreptăţ le care 1 se făcuseră: „Orchestra Radio 

se consideră opera străduințelor Dv. Ea s-a născut și a crescut din an în an sub îngrijirea caldă 
a sufletului Dvs. de artist adevărat”... și continuă: „Cu multă tristeţe ne vedem siliți a ne lua 

un-rămas de la acela pe care ne-am Gbisnuit a-l considera nu numai șeful nostru, dar si un lun 

Prieten, un camarad, iubitor nedezminţit al artei și al tuturor celor ce iubesc arta”. (În arhiva 
Ion şi Ilinca Dumitrescu). 
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VIOREL COSMA e ei 

MIIIAIL JORA — PR CĂRĂRILE UNEI VIEŢI ZBUCIUMATE 

S-a scris mult despre compozitorul, dirijorul, criticul muzical, profesorul Şi anima- torul mișcării muzicale naţionale MIHAIL JORA. S-a publicat o monografie de populari- zare (George Sbârcea — MIHAIL JORA — Biografia unui compozitor român din seco- lul XA, Bucureşti, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1969, 235 p.), s-a realizat o schiță biografică riguroasă, însoțită de o analiză a creației, din păcate rămasă în manu- scris (Vasile Cristian și Mariana Dumitrescu — Mihai] Jora — Viaţa şi opera, 1958), pre- cum şi o serie de analize pertinențe ale creaţiei. Totuşi adevărata dispută a omului cu societățile și regimurile de represiune ce i-au marcat serios biografia, nu a căpătat pon- derea reală, fiindcă exegeţii din trecut au fost obligaţi să estompeze dureroasele conflicte politice ce l-au marginalizat sau l-au eliminat pe muzician din clocotul mișcării cultural- artistice, unde se implicase cu toată priceperea şi îndârjirea unui creator de Superioară ținută morală şi profesională. 
Este suficienț să punctăm doar momentele înlăturării abuzive de la direcția muzi- cală a Societăţii de Radiodifuziune și tribulațiile sale în faţa instanțelor (1934), înlăturarea de la direcția Academiei Regale de Muzică (1947) și excluderea din învățământul superior (1948), înlăturarea din conducerea Uniunii Compozitorilor, campaniile calomnioase de presă, dirijate de ideologii perioadei proletcultiste a anilor 1950—1953. Dacă vom adăuga şi faptul că invalidul Mihail Jora şi-a purtat cu demnitate și stoicism o infirmitate gravă a piciorului (în urma rănirii pe iront în primul război mondial) de la vârsta de 25 de anl până în clipa morţii (la aproape 80 de ani), vom avea mai clară imaginea tragicei exis- tenţe a omului ce a învins destinul. Să nu uităm că interpretul Jora a apărut pe estrada de concert până către vârsta de 70 de ani, impunându-se prin înalta sa conştiinţă artis- tică. 

, In ciuda tuturor vicisitudinilor vieții, Mihail Jora şi-a încheiat existența în vârlul piramidei, așa cum merita, aureolat de titluri şi distincții (academician, laureat al Premiu- lui de Stat, Maestru Emerit al Artei, Artist al Poporului, laureat al premiului internaţional Herder etc.). Dar să parcurgem cu ajutorul celor mai recente documente biografia muzi- cianului, spre a lumina „colțurile obscure” (ce au fost lăsate deliberat la o parte până azi), precum și toate clipele de strălucire, menite să dea imaginii omului conturul pregnant, colorat. Și totuși, până când scrisorile și memoriile inedite, cronicile de peste hotare şi celelalte izvoare încă nepublicate nu își vor adăuga nuanțele de luminare necesare unul portret de dimensiunea artistului Jora, schița biografică va rămâne deschisă oricăror completări. | 
: , Originile familici Jora se pierd în istoria Evului Mediu din Moldova. Un entuziast cercetător ne-a prezentat în 1987 un arbore genealogic care incepea din sec. XIV ( !), dar 

golurile informative Și nesiguranța datelor au pus sub semnul întrebării o muncă asiduă, încă nesistematizată. Bunicul compozitorului, Mihail Jora, cărturar înţelept şi patriot adevărat, cumnat al lui Mihail Kogălniceanu, a trăit în mediul cultural-politic al unioniş- 
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ilor moldoveni. În cercul său artistic și științific s-au aflât Vasile Alecsandri, Costache 
Negri, Vasile Conta. Fiul său, Vasile Jora, tatăl muzicianului, a fost multă vreme funcțio- 
nar de stat, fără nici o legătură cu arta. Pe linie maternă însă, viitorul compozitor și-a 

aflat un cerc muzical autentic. Fămilia Ciuntu a dăruit școlii românești pe compozitorul, 
pianistul şi profesorul Paul Ciuntia, pe Sofia și Elena Ciuntu — două pianiste cu studii la 
Conservatorul din Dresda. Ultima, Elena; căsătorită cu Vasile Jora, a imprumutat casci 
din târgul Roman vălenţele unui salon muzical către care s-au îndreptat adesea melomanii 
şi intelectualii micului orășel. Doctorul .Mihai. Burada, pianist și. compozitor, fondatorul 
Societăţii. culturale A/iron Costin, s-a aflat deseori în casa Joreștilor. Aici, s-a născut la 
2]14 august 1891: compozitorul, dirijorul şi profesorul Mihail Jora. | | 
__* Educaţia muzicală nu a: debutat prea strălucit. O guvernantă transilvăneană, din 
Sibiu, .și apoi profesorul de muzică al Liceului Internat din Iași, liduard Meissner, i-au 
fost. primii dascăli. Pianul l-a continuat cu Heltne Andre, o suplinitoare de la Conserva- 
torul ieșean, absolventă — se pare — a unui institut muzical din Strasbourg.. Aceasta 
avea să-l îndrume și spre cursurile, teoretice de la Conservatorul de Muzică și Declamaţiu- 
ne, unde s-a înscris în 1911. la clasa de teorie-solfegiu a Sofici Teodoreanu și la armonie 
în clasa lui Alexandru 7irra. Desigur că tatăl muzicianului nu era mulțumit de noile sale 
hotărâri, obligându-l să urmeze și studii juridice la Universitatea din Iași. În 1912 Mihail 
Jora dobândea licenţa în Drept, satisfăcând orgoliul familial. ... a 

. A 

Recompensa. încheierii. studiilor juridice l-a ajutat pe tânărul muzician:in vârstă 

de 21 de ani să-și împlinească unul din visurile chinuitoare : o călătoriela Bayreuth, spre a 
asculta în templul lui Richard Wagner acele capodopere ce-l fermecaseră în fragmentele 

întâmplătoare audiate în sălile de concerte. După Parsifal şi Maeștrii cântăreți din Niiru- 

berg, un scurt popas în Bavaria, la Miinchen, i-a mai completat imaginca.sonoră cu Tetra- 

logia şi Tristan şi. Isolda. Contactul cu atmosfera dela Bayreuth și Miinchen;, regalurile 

de artă cu tenorul, Ernest vân Dyck și dirijorii Hans "Richter și Bruno Walter au mar- 

cat — se pare — decizia definitivă de a se consacra muzicii. Efectul „curei wagneriene” 

avea să-l dovedească peste câţiva ani, cu prilejul debutului său dirijoral la pupitrul Orches- 

trei Ministerului Instrucțiunii Publice (24 februarie 1919), când își încheia programul cu 

uvertura la opera Vasul fantomă. Şi poate că nu fusese întâmplător, când, cu două 

săptămâni înainte (10 februarie 1919), Dimitrie Dinicu, cedând bagheta Simfonicului de 

la Atencu tânărului Jora spre a-şi prezenta Suila pentru orchestră în Re, concertul aducea 

în final uvertura la opera Maeștrii cântăreți din Niirnbere. 
. . 

“Contactul cu Germania îi va dicta opţiunea de a-și continua studiile la Conserva- 

torul din Leipzig. Dacă tinerii compozitori de la sfârşitul secolului al NIA-lea şi inceputul 

secolului al XX-lea: din “Transilvania și Banat: poposeau rareori la Leipzig (Gheorghe 

Dima, Iacob Mureșianu), în schimb cei din vechiul regat se indreptau spre capitala Franţei 

(George Stephănescu, Eduard Wachmann,.. George -Simonis, Leodor şi Mihai Burada; 

Mauriciu Cohen-Lînaru,. George .Enacovici, George Enescu, D.:G. hiriac, Dimitrie 

Cuclin, Alfred Alessandrescu, Ion Nonna Otescu .etc.). În pragul veacului nostru 

S-a produs o fermă orientare spre Germania, chiar şi a compozitorilor din Moldova, Oltenia 

şi Muntenia (Eduard Caudella, Gavriil Galinescu, Paul Ciuntu, loan Scărlătescu). Dacă 

mulți interpreţi socoteau conservatoarele din Berlin, Leipzig, Miinchen Și Hamburg pe 

cele mai înalte trepte ale învățământului instrumental, nu aceeași optică o împărtășeau 

tinerii 'aspiranţi la compoziţie. Totuși, după 1900. numeroși creatori români figurează în 

registrele Conservatorului din Leipzig (Gavriil Galinescu, Rudolf Lasscl, Didia Saint- 

Georges, Paul Richter, Theodor Rogalski, Paul Ciuntu, Filip Lazăr etc.). 

Înscrierea lui Mihail Jora la Kânigliches houserealorium din Leipzig (1912— 1914) 

S-a datorat impulsului unchiului său, compozitorul Paul Ciuntu. De altfel, chiar recoman- 

darea către profesorul: Robert Teichmiiller nu mai lasă urme de indoială. Însă, pentru 
tânărul de 21:de ani,;contactul direct cu viața muzicală din. vara anului 1912 ni se pare 
determinant. Firea voluntară a.lui Mihail Jora putea-acum decide direcţia în care să-și 

indrepte atenţia pentru viitorul carierei Sale, a N 
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Cei doi ani petrecuţi la Leipzig au însemnat mult pentru uh inuziciah decis să înveţe temeinic meserie şi totodată să-și însușească o cultură muzicală complexă. Lecţiile de pian cu Robert Teichmiiller, cele de teorie, armonie, contrapunct și fugă cu Stephan Krehl și cele-de compoziție cu. Max Reger i-au deschis orizonturi nebănuite tânărului Jora. Deşi Reger se bucura de o faimă deosebită, totuși rolul principal în orientarea, dis- cipolului român l-a jucat Stephan Krehl, dascălul către care s-a îndreptat adeseori și dincolo de lecţiile din Conservator. Paralel, s-a înscris şi la cursurile de dirijat și citire de partituri conduse de Hans Sitt, iar în 1914 a luat lecţii de orchestrație cu Robert Hofţ- mann. Cum era și normal, primul opus al lui Mihail Jora a fost un ciclu de lieduri pe ver- suri de poeţi germani. Dar partitura imediat următoare avea să-l anunțe pe simfonistul de mai târziu : Suita pentru orchestră în. Re op. 2. În momentul când se angajase mai ferm în studiile de la Leipzig, a izbucnit primul război mondial, fiind obligat să revină în patrie. | „ Perioada 1910—1914 a rămas marcată și de un alt eveniment decisiv în viața lui Mihail Jora : primele contacte cu George Enescu. Legăturile sentimentale ale autorului Rapsodiilor române cu Maruca Cantacuzino, vara tânărului Jora, l-au adus pe acesta mai ușor fie la Sinaia, fie la Tescani, în preajma maestrului. Dar adevărata uniune sufle- tească între cei doi muzicieni S-a produs în urma tragicului episod de pe frontul primului război mondial. Sub arme în 1915, muzicianul a imbrăcat haina militară a Școlii de ofi- țeri de infanterie din București, imediat după obținerea gradului de sublocotenent fiind aruncat în luptele din Moldova. Ajuns la pasul Ghimeş-Palanca, în seara zilei de 13 octom- brie 1916, artileria inamică a bombardatţ puternic valea Uzului și Plaiul Chinului, un obuz retezându-i planta piciorului. Transportat târziu la Spitalul Sf, Spiridon din Iași, într-o stare gravă de septicemie generală, tânărul ofițer a cunoscut cele mai groaznice chinuri până a putut fi salvat. Aici, epuizat fiziceşte, dar nu' și moral, sublocotenentul erou s-a reîntâlnit cu violonistul George Enescu, venit să-i aline suferințele cu pagini nemuritoare de Beethoven și Kreisler. Obtinuse premiul de compoziție George Enescu cu puțin timp y înainte pentru. Suita în Re şi pentru o Sonată Pentru vioară şi pian, dar acum dobândise 
au răsunat în Iași sub bagheta maestrului s-a numărat — în primă audiție — și partitura Sublocotenentului Mihail Jora. Se | Se | Pe patul de suferință și convalescenţă. din Bârlad a avut loc întâlnirea cu „infir- miera voluntară” Elena Gafencu, viitoarea lui soție. Era în 1919 când Mihail Jora, tânăr căsătorit, a debutat ca dirijor în sala Ateneului Român. La pupitrul Orchestrei Ministe- rului Instrucțiunii Publice, abia revenită în Capitală de pe frontul din Moldova, Dimitrie Dinicu a intercalat între Simfonia a VII-a de Beethoven Şi uvertura la opera Maeștrii cântăreți de Wagner, o piesă românească,sub bagheta autorului : Suita pentru orchestră în 
Re de Mihail Jora ( Preludiu, Noapte de vară, M emutet, Scherzo ). În programul de sală se menționa : „Compozitorul Mihail Jora, care se prezintă pentru întâia oară înaintea publicului bucureştean, este un distins absolvent al Conservatorului din Leipzig. Suita care o conduce cu acest prilej.este lucrarea pentru care juriul de muzicieni, in frunte cu marele nostru Enescu, i-a decernat în 1915 Premiul național de compoziţie. În războiul pentru întregirea neamului, Jora a plătit tribut scump de sânge. Grav rănit, în rândurile cele dintâi ale vitejilor, într-o groaznică luptă de noapte din Carpaţii Moldovei, cu piciorul Sfărâmat de un obuz, el era să-şi piardă viaţa uitat printre morții încleştați și răniţi ce horcăiau. Timp de mai bine de un an, ştiinţa medicală s-a străduit ca să-l puie din nou pe picioare și dacă a reuşit să facă, n-a făcut-o decât numai în parte: căci Jora e invalid . Prezentarea partiturii se încheie cu o frază profetică : „,Scherzo, plin de avânt tine- resc şi de elan viforos, cu /rio-ul său de culoare pronunţat orientală, care ar putea atât de bine servi ca muzică de balet ...”. Să fie oare o aluzie pentru creator de a încerca să abor- deze acest gen atât de deficitar atunci în peisajul artistic autohton? . | , 

* Chiar în toamna anului 1919, Mihail Jora a plecat la Paris. Nu a rezistat „modei' epocii, care â cuprins pe mulți compozitori români, de a se perfecționa în capitala Franţei. Este adevărat că ţara noastră ieşise din războiul mondial cu o simpatie uriașă pentru 

286 

 



poporul îrate de gintă latină. “Totuşi, Jora nu ca partizanul curentelor artistice trecă- 
toare. Sfatul lui George Enescu l-a îndreptat spre Florent Schmitt. Alegerea s-a dovedit 
binevenită. Muzicianul francez cra autorul baletului Tragedia Salomeei, care în 1907 avu- 
sese un succes notabil. Greu de afirmat acum, de câte ori a vizionat discipolul creația pro- 

fesorului său. Cert este însă că nu putea rămâne indiferent la evenimentul coregrafic ce 
zguduise Parisul : spectacolele de balet ale trupei lui Serghei Diaghilev, cu admirabilele 
partituri semnate de Stravinski și Prokofiev. Și nu ar fi exclus ca efectul produs de Dia- 
ghilev asupra lui Georges Auric sau Henri Sauguct să-l fi atins și pe compozitorul român. 
(De altfel, în perioada studiilor sale la Leipzig, în anii 1912—1913, Mihail Jora avusese 
prilejul să vadă „pe viu” baletele lui Diaghilev,:în turneu în Germania). | 

După numai un an (1919— 1920), Mihail Jora a revenit la București. Aici l-am 
aflat angrenat în lupta de închegare a Societăţii. Compozitorilor Români, în etatizarea 
Operei Române, în revigorarea Filarmonicii și a vieții artistice de după război. Secre- 
tar de redacţie la Revista Vremii (1921), compozitorul a luat de asemenea condeiul de 
cronicar muzical, publicând o suită de articole în L'Oriznt, ce aveau să-l anunţe pe aprigul 
critic muzical de mai târziu de la Timpul. Paralel cu aceste preocupări, Mihail Jora nu 
părăseşte compoziția, atacând forme muzicale camerale și orchestrale ce îl vor impune în 
şcoala componistică românească (Privelişti moldovenești, Joujoux pour Ma Dame, Marş 
evreiesc, Trei piese corale). Aparițiile publice ca pianist acompaniator și dirijor al Filar- 
monicii l-au impus atenției generale și criticii muzicale. e 

* Din păcate, profesiunea de compozitor nu reprezenta o sursă sigură de venit. Jora 
incepe să dea lecţii particulare de armonie, contrapunct şi compoziție. În anul 1930 este 
numit profesor cu titlul provizoriu la catedra de armonie de la Conservatorul de Muzică 
şi Artă dramatică din București, iar în 1934 — profesor cu titlu definitiv. Începe aposto- 
latul pedagogic, alături de Alfonso Castaldi. i să 

Dar, adevărata pasiune pentru dezvoltarea climatului muzical şi-a găsit rosturile 
odată cu numirea sa ca director al programelor muzicale la proaspăt înființata Societate 
de Radiodifuziune Română. Timp de cinci ani (1928— 1933), Mihail Jora a realizat pro- 
grame muzicale, a ţinut prelegeri, a pus bazele unor formații (cvartet, Orchestra de Studio), 
a Susținut concerte și recițaluri (câteodată luându-și în fața microfonului pseudonimul 
„domnişoara Florica Popescu” !), transformând radio-ul într-un instrument de educație 
naţională. Desigur, intransigenţa directorului programelor muzicale în fața abuzurilor de 

putere i-a atras dușmănii numeroase, culminând cu excluderea sa din Societatea de 

Radiodifuziune, urmată de un proces la tribunal. Aa „i 
Momentul merită evocat pe scurt. În ziarul Apărarea națională, nr. 3, din | ianuarie 

1933, Nicolae Pârvu a publicat un articol defăimător, subliniind ironic că „talentatul 
mason Jora a importat câteva familii de peste hotare”, pe care le-a implantat in Radiodi- 
fuziunea Română. Si ziarul Curierul inuzical, nr. ll, din iulie 1933 a pus gaz pe foc prin 

articolul nesemnat (inspirat pare-se de Dimitrie Cuclin 2), semnificativ intitulat Diletan- 
tismul muzical la postul de Radio. În toamna. anului a inceput procesul Mihail Jora — 
Societatea de Radiodifuziune. Presa îl numea pe Alexandru Mavrodi, preşedintele Consiliu- 

lui de administraţie și adversar al muzicianului, Dobitocul cultural. Se perindă prin fața 
instanței de judecată ministrul Victor Vâlcovici, Adrian Maniu, Dragomir Hurmuzescu, 

inginerul Niculae Caramfil, Ernest Aslan, Gh. D. Mugur, Victor Slăvescu, Corneliu Mol- 
dovanu, Liviu Rebreanu, George Georgescu, George” Enescu etc. „Jora este un erou 

Naţional” — a declarat maestrul Enescu. Sub călcâiul d-lui Dobiloc — suna titlul articolu- 
ui semnat de scriitorul Ion Pas în Facla din 28 octombrie 1933. Pledoaria avocatului 

onstantin Sturdza, apărătorul lui Mihail Jora, a avut un mare ecou, presa reluând pe 

arg argumentele acuzatoare la adresa celor care au incercat să coboare exigenţele pro- 
“Sionale ale instituţiei după interese meschine. Revista mutilaților de război, Drept şi 
alorie, din 1933, a publicat articolul Cazul camaradului Jora, liându-i apărarea. Ziarul 

gacla din noiembrie 1933 l-a reprodus sub titlul Mulilaţii de război despre ,,„Dobitocul 
udural”, i e e 
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„...., Mihail Jora fusese retrogradat, din postul de director al programelor muzicale în 
cel de referent muzical, reușindu-se' apoi îndepărtarea sa din instituție. Deși a. câștigat 
răsunător procesul, întâmplarea a fost o grea lovitură sufletească, resimțită ani de zile, 
Când i-a venit bine însă, cronicarul Mihail Jora a replicat în ziarul Timpul din octombrie 
1937 printr-un pamilet ce a stârnit un ecou de ample proporţii politice : Râia culturală. 

În 17 martie 1932 a avut loc cea mai spectaculoasă izbândă a baletului românesc din perioada interbelică : La piaţă de Mihail Jora. Nu ne propunem să analizăm lucrarea, 
ci doar să 'punctăm declanșarea, „,bătăliei” compozitorului pentru impunerea genului 
coregrafic național. Să fie Petrușka modelul baletului La Piaţă? Să fie exemplul dascălului 
parizian Florent. Schmitt, în acel imbold decisiv spre o'nouă orientare.a compozitorului 
român? i PR o o 

„„. După despărțirea. de Societatea de Radiodifuziune, îl găsim în 1933 în consiliul 
de conducere al Fundațiilor Regale pentru Literatură și Artă. Prin experiența artistică 
dobândită în alcătuirea programelor de concert ale Societăţii de Radiodifuziune, com: 
pozitorul, pianistul și dirijorul Mihail Jora întrunea toate calitățile pentru a fi un promo- 
tor al valorilor muzicale autohtone. Să nu uităm că după 1931 Mihail Jora: figura și în 
consiliile artistice ale Filarmonicii și Operei Române din București. Datorită lui, noua 
revistă Muzică şi Poezie avea să acorde un Spațiu preponderent vieții muzicale, într-un 
moment când în România apăreau numai 2—3 reviste de specialitate (1935 — 1937). Deși 
pe frontispiciu se preciza că este Revista Filarmonicii, totuși Muzică şi Poezie era redac- 
tată și editată de „Secretariatul general al Fundațiilor Culturale Regale”. Alăturându-și-l pe Constantin Brăiloiu la realizarea periodicului bucureștean, Mihail Jora va canaliza 
către paginile revistei cele mai prestigioase condeie ale epocii (Mihail Andricu, loan D. 
Petrescu, Alfred Alessandrescu, Dimitrie Cuclin, Bela. Bart6k, Victor Ion Popa, Sabin 
Drăgoi, Emanoil Ciomac etc.). Din păcate, nici această. funcție de consilier muzical al 
Fundațiilor Regale nu și-o va păstra decât scurtă vreme, fiindcă în urma articolului Pavi- 
Hionul Culturii Româneşti, apărut în ziarul Timpul (1938), unde l-a atacat deschis pe 
regele Carol al II-lea, Mihail Jora. a fost demis. o 

Anii 1987 și 1938 -au însemnat totuși trepte de succes în-cariera maestrului : Pre- 
miul național de compoziție (1937), prima audiție a Simfoniei în Do major: op. 17, în 
concertul Filarmonicii sub bagheta lui George Enescu (28 noiembrie 1937), debutul activi- 
tății de critic muzical la ziarul Timpul, marele premiu C. Hamangiu al Academiei Române 
(1938), mai apoi numirea ca director al Academiei de Muzică şi Artă dramatică din Bucu- 
reşti (1941) — reprezintă momentele de vârf în cariera muzicianului Mihail Jora,: devenit 
personalitatea cea” mai reprezentativă după George Enescu. :: | | 

În-anul 1940 a murit Ion Nonna Otescui, iar doi ani mai târziu, Alfonso Castaldi. 
Ambii muzicieni se bucuraseră de un deosebit prestigiu în învățământul muzical superior, 
primul ca director și al doilea ca profesor. După dispariţia lor, Mihail Jora va prelua des- 
tinele pedagogiei muzicale româneşti, apostolatul în realizarea celei mai înalte şcoli naţio- 
nale de compoziție revenindu-i fără rezerve. Deşi a preluat în plin război conducerea Aca- 
demiei de Muzică (1941), Mihail Jora a reușit totuși să salveze institutul de la degradarea 
morală și materială. - i 
__ Gestul câtorva discipoli (printre care Constantin Silvestri, Paul Constantinescu, 
Dinu Lipatti, Ion și Gheorghe Dumitrescu) de a-l sărbători pe Mihail Jora cu ocazia împli- 
nirii vârstei de 50 de ani în sala Orfeu a impresarului Jean Feder s-a bucurat de un Succes 
de stimă. Prezenţa lui George Enescu la concertul festiv a insemnat Suprema mulțumire 
a Sărbătoritului. n | , 
_ Premiera celui de al doilea balet, Denoazela Măriuja op. 19, pe scena Teatrului 
Naţional din București (5 octombrie 1942), a demonstrat drumul original al creaţiei 
coregrafice a maestrului, ideatica patriotică a subiectului (cu desele aluzii sonore la im- 
nurile revoluţionare Deşteaptă-te române şi Marsilieza) şi apelul la folclor, consolidânduri 
astfcl prestigiul câştigat cu La piaţă. 
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Perioada ultimului sfert de veac al vieţii, după incheierea celui de al doilea război 
mondial, a cunoscut aceleași seisme ce i-au marcat permanent biografia. După abolirea 
regalității în România (30 decembrie 1947), profesorul — care elogiase personalitatea 
lui Mihai de Hohenzollern în fața colegilor — a fost îndepărtat de la catedră. Majoritatea 

studenţilor-compozitori au continuat să lucreze acasă la maestru. Deși o ducea financiar 
extrem de greu. (regimul comunist îi tăiase toate căile de acces la viața artistică și peda- 
gogică), Mihail Jora refuza plata lecţiilor de la foștii săi elevi. 

Cu incepere din 1948, Mihail Jora a devenit ţinta unei campanii de presă dirijate. 
Unul din concertele Societăţii Compozitorilor Români din 1948 a prilejuit revistei Flacâra 
un atac deschis împotriva muzicianului. Mauriciu Vescan, Petre Iosif, Nicolae Moraru, 
Nina Cassian, Nestor Ignat, Alfred Mendelsohn au publicat apoi ample comentarii asupra 
creației muzicale românești în lumina Rezoluţiei din Februarie 1948 a C.C. al P.C. bol- 
șevic al Uniunii Sovietice, în care Mihail Jora era stigmatizat ca principal reprezentarit 
al mișcării retrograde şi al „muzicii formaliste”. După Săptămâna Muzicii Româneşti 
din septembrie 1951, principala retrospectivă a creaţiei noii Uniuni a Compozitorilor 
din R.P.R., şi după alegerea unei alte conduceri a breslei muzicale (1953), atitudinea 
organelor de stat și de partid față de oamenii de cultură de ieri și de azi s-a schimbat sur- 
prinzător. O anumită liberalizare a creaţiei contemporane, coroborată cu acțiunea de reva- 
lorificare a moştenirii clasice (centenarul nașterii lui Ciprian Porumbescu — 1953, premiera 
operetei Lăsaţi-mă să cânt — 1954, hotărârea guvernamentală privind reconsiderarea 
operei și personalităţii lui George Enescu — 1955 etc.), a marcat și pentru Mihail Jora 
inceputul perioadei finale : comandarea de către Ansamblul Artistic al Consiliului Central 
al Sindicatelor a baletului Când strugurii se coc — 1953, acordarea Premiului de Stat — 
1954, numirea în Academia Română — 1955, atribuirea titlului de Maestru Emerit al 
Artei — 1955, rechemarea la catedra de compoziţie a Conservatorului Ciprian Poritn- 
bescu — 1954, reluarea baletului La piaţă pe scena Operei Române din Bucureşti — 1958 
și Cluj — 1959, 

Nimic nu pare mai edificator în acțiunea de penitență a regimului dictatorial decât 
răsfoirca, presei din anexata Bibliografie a acelor ani de reparație morală, ce avea să culmi- 
neze cu sărbătorirea publică la împlinirea vârstei de 70 de ani (1961), decorarea cu cele 
(USA te ordine și acordarea titlurilor de Profesor Emerit (1962) și Artist al Poporului 

Această etapă l-a stimulat pe Mihail Jora nu numai în viața publică (unde participa 
cu vădit interes, mai ales în manifestările de breaslă, şedinţele de lucru ale Institutului 

de Artă și Academiei Române, festivalurile muzicale naţionale şi internaţionale), ci şi in 

creaţie. Burlesca peniru orchestră, Balada pentru bariton, cor şi orchestră, Sonata pentru 
vioară şi Pian, Coartelul de coarde nr. 2, dar mai ales ultimele balete, Î niloarcerea din adân- 
curi şi Hanul Dulcineea, au punctat strălucit cariera artistică a maestrului. 

Un capitol de major interes creator după anii 1950—1955 l-a constituit întâlnirea 
cu poeta Mariana Dumitrescu. Ciclurile de lieduri (insumând peste 50 de titluri), baletele 
iloarcerea din adâncuri și Hanul Dulcineca, Balada peulru bariton, cor şi orchestră au 

constituit fructul colaborării model între două personalități de aceeași vibrație sufletească, 
CC au inzestrat patrimoniul nostru cultural cu opere de referință peste timp. Poate doar 

legătura dintre Vasile Alecsandri şi Alexandru Flechtenmacher, din secolul trecut, să 
egaleze acest tandem artistic benefic pentru muzica românească. 

__ În ziua de 10 mai 1971 (ziua naţională a României interbelice !) Mihail Jora a 
murit la București. Necrologul publicat în toată presa românească a fost semnat de Uniunea 
Compozitorilor, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Academia R.S.R. Ministerul 

nvățământului şi Radioteleviziunea Română. Corpul defunctului a fost depus in rotonda 
tencului Român, muzicianului făcându-i-se funeralii naționale. Au luat cuvântul la 
mitingul de doliu compozitorul Ion Dumitrescu, preşedintele Uniunii Compozitorilor, 

qembiliu Macovei, ministrul culturii, acad. Alexandru Philippide, balerina Irincl Liciu, 

N partea Operei Române, scriitorul Valeriu Râpeanu, vicepreşedintele Radioteleviziunii 
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Române, tenorul Vajentin 'Teodorian, imarele tălmăcitor al liedurilor imaestrului, și viitorul 
corpozitor Anton Şuteu, în numele studenților Conservatorului. 

O lume imensă a condus pe ultimul drum pe acest făuritor de cântece Şi balete, 
de lucrări simfonice și camerale, toată falanga discipolilor săi ținând să-și omagieze pen- 
tru ultima oară dascălul. Pierderea „meșterului Jora” — cum i-au spus în intimitate 
toți elevii săi — a însemnat un gol imens în inimile muzicienilor. Mai presus de lecţia 
profesională a maestrului, moștenirea morală cea mai de preţ pentru urmași ni se pare 
pilda de caracter, proprie personalităților de răscruce din istoria oricărei culturi ce aspiră 
la afirmare și consacrare. Exponent al unei generaţii de sacrificiu ce a traversat două răz- 
boaie mondiale, Mihail Jora a știut să imprime colegilor și discipolilor imaginea virtuților 
majore ale unui artist integru, cucerindu-și respectul profesional Și etic, care îl va singu- 
lariza în acest zbuciumat veac al luptei pentru impunerea muzicii românești. | 

 



VIOREL, COSMA 

CATALOGUL CREAȚIEI 

MUZICĂ DE TEATRU 

— La piaţă, op. 10 (1928), tablou coregrafic, libret de Mihail Jora şi Iismâc Gafencu ; pre- miera București, 17 III 1932, Opera Română, Alfred Alessandrescu ; București, 
Ed. Muzicală, 1958 (ECE 0380 ; STM—ECE 0727 -—suite simfonice). 

— Demoazela Măriuţa, op. 19 (1940), balet în 3 tablouri, libret de Apriliana Medianu ; premiera, 5 X 1949, Teatrul. Naţional, Mihail Jora; București, Ed. Muzicală, 1967 (ECE 0627). 
— Curtea veche, op. 24 (1946), balet în 2 tablouri, libret de Mihail Jora ; premiera Bucu- reşti, 26 VI 1986, Opera-Română,. Carol Litvin. 
— Când strugurii se coc, op. 35 (1953), balet în 3 tablouri ; libret de Sandu Eliad, Petre Bodeuţ și Oleg Danovski, premiera Bucureşti, 1953, Ansamblul C.C.S., Sergiu Comissi- 

ona / libret de Floria Capsali și Mitiţă Dumitrescu, premiera București, stagiunea 
1957/1958, Ansamblul C.C.S.; București, Ed. Muzicală, 1965 (ECE 044). | 

— Întoarcerea din adâncuri, op. 39 (1959), balet în 3 acte, libret de Mariana Dumitrescu ; 
premiera București, 12 V 1965, Opera Română, Iosif Conta ; Bucureşti, Ed. Muzicală, 1965 (IECD 1053; U.R.S.S.-—DO 16583/84, 1965 — suite simfonice). 
Hanul Dulcineea, op. 5l (1966), comedie coregrafică în 3 tablouri, libret de Mariana Dumitrescu ; primă audiție București, 9 III 1967, Orchestra RTV, Iosif Conta; Bucu- 
rești, Ed. Muzicală, 1972 ; dansuri din Hanul Dulcineca, 1966, reducţie pentru pian. 

MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ ! 

— Baladă Pentru cor mixt, bariton şi orchestră, op. 37 (1955), versuri de Mariana Dumi- 
.trescu ; primă audiție București, 16 II 1956, Orchestra RTV, Constantin Silvestri ; 
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1968. o | 

— Mărire ție, patria mea (1959), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Mariana 
Dumitrescu ; primă audiție București, 20 VIII 1959, Filarmonica, George Georgescu ; 
București, revista Muzica nr. S, 1969, idem Bucureşti, Ed. Muzicală, 1977. 

! MUZICĂ SIMFONICĂ 

— Suita pentru orchestră în Re, op. 2 (1915) (cuprinde : Preludiu, Noapte de vară, Menucl, 
cherzo) ; primă audiție Iași, 24 1 1918, Filarmonica, George Enescu (numai Noapte de vară şi Scherzo), primă audiție integrală București, 17 II 1919, Filarmonica, Mihail Jora. 

— Poveste indică, op. 4 (1920), poem simfonic pentru orchestră cu solo de tenor, după 
Mihai Eminescu ; primă audiție București, 15 XII 1920, Filarmonica, Mihail Jora. 
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— Privelişti moldoveneşti, op. 5 (1924), suită pentru orchestră (cuprinde : Pe malul Taz. 
lăului, La joc, Grâu sub soare, Alai țigănesc ) ; primă audiție București, 4 V 1924, Filar- 
monica, George Enescu ; București, Ed. Naţională a Ministerului Propagandei, 1949-— 
— 1943, 1dem Bucureşti, ESPLA, 1954, idem Bucureşti, Ed. Muzicală, 1959 (ECE 038). 

— Șase cântece şi o rumbă, op. 12 (1932), pentru orchestră mică (cuprinde : Cântec de dor, 
Cântec de veselie, Cântec de leagân, Cântec de salon, Cântec de alint, Cântec de Crăciun, 
Rumba la Moși ) ; primă audiție București, 1932, Orchestra Radio, Mihail Jora ; versiu- 
nea originală pierdută, există o orchestrație a lui Pascal Bentoiu după schița muzicală 
a lui Mihail Jora, 1970 — primă audiție Bucureşti, 1971, Orchestra RTV, Emanuel 
Elenescu. | 

— Simfonia în Do major, op. 17 (1937), primă audiție București, 28 XI 1937, Filarmonica 
George Enescu ; București, Ed. Muzicală, 1959 (ECE 0489 ; STM—0714). 

— Burlesca pentru orchestră, op. 27 (1949), primă audiție Bucureşti, 1954, Orchestra 
Cinematografiei, Constantin Bugeanu. a 

MUZICĂ DE CAMERĂ 

— Sonata pentru vioară şi pian (1914) 
— Suită mică pentru vioară şi pian, op. 3 (1917), (cuprinde :' Dor de soare, Bejenie, Mân- 

gâiere, Reânviere) ; Bucureşti, Ed. Muzicală, 1959. 
— Cvartel de coarde ur. 1, op. 9 (1926), Paris, Ed. Salabert, 1932 (ECE 0251). 
— Sonată pentru violă şi pian, op. 32 (1951), București, ESPLA, 1956. 
— Menttel mic pentru vioară şi pian (1961). 
—. Sonata pentru vioară şi pian, op. 46 (1962), București, Ed. Muzicală, 1964, idem în: 

Piese pentru violină şi piari de compozitori români (p. III), București, Ed. Muzicală, 
1966. | 

— Cvariei de coarde ur. 2, op. 52 (1966), București, Ed. Muzicală, 1969 (ECE 0350). 

MUZICĂ PENTRU PIAN 

— Sonată pentru pian (1913) 
— Capriceio pentru pian (1917) 
— Bonheur, piesă pentru pian 
— Joujoux pour Ma Dame, op. 7 (1924), suită (cuprinde : Ma Dame, Ma Dame desire enlen- 

dre du Siravinsky, Un fox-trott pour Ma Dame, Oi Pon vtve d'un collier de perles fines, 
Tempete dans un verre d'eau ); Viena, Universal Edition, 1925, idem Bucureşti, Ed. 
S.C.R., 1938, idem în : Antologie de muzică românească Pentru pian (vol. 1), București, 

Ed. Muzicală, 1989. 
— Marş evreiesc (Cortegiu, Alai oriental), op. S (1925) ; Viena, Universal Edition, 1935, 

idem în : Antologie de muzică românească pentru pian (vol. 1), Bucureşti, Ed. Muzicală, 
1989 ; versiune orchestrală, 1926, primă audiție București, 18 XI 1926, Filarmonica 
Henri Morin (Viena, Universal Edition, 1931). 

— Sonată pentru pian, op. 21 (1942), Bucureşti, ESPLA, 1955. 
— Variaţiuni pe o temă de Schumann, op. 22 (1943), Bucureşti, Ed. Muzicală, 1960. , 
— Poze şi pozne, op. 25 (1948), Caietul I-Caieț de pian pentru copii talentaţi (cuprinde : 

La gura sobei, Din amintirile tuşei Catinca, Tranca-jleanca, Poveste, Trece oastea hii 
Papuc, În scrânciob, Pe gânduri, Grivei aleargă după coada lui ); București, ESPLA, 
1955, idem Bucureşti, Ed. Muzicală, 1963 ted. II), 1964, idem în: Ramânische Klavier- 
miniaturen fiir Kinder und Jugendliche, Leipzig, Ed. Peters, 1976, idem în: Repertoriu 
Pianistic, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1963, idem în : Mici piese româneşti 
Bentru pian (caiet III), Bucureşti, Litogr. Conservatorului, 1978 (STM-—ECE 01543). 
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— Poze și pozue, op. 41 (1959), Caietul -II-Scene domestice Bentru pian (cuprinde : Mut- 
zachi fudulu', Aitz-Alilz, Mutzachi lrage pe Mitz-Alita de coadă, La colț..., La onomas- 
tica lui Mitz-Alilz, Petrecere în familie, A-ca-să !) ; Bucureşti, Ed. Muzicală, 1964, idem în ici piese românești pentru pian (caiet IV), București, Litogr. Conservatorului, 
1978. | 

— 13 Preludii pentru pian, op. 42 (1960), București, Ed. Muzicală, 1963, idem în: Piese pentru pian, București, Ed. Muzicală, 1963, idem în : Piese Pentru pian de compozitori. 
români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1966 (nr. 1,5, 9 și 11), idem în: Zauki mira- Piese 
Pentru pian (caiet 10), Moscova, Ed. Sovietskii kompozitor, 1983 (nr. 12) (STM-—ECE 
01543). 

— Sonatina pentru pian, op. 44 (1961), Bucureşti, Ed. Muzicală, 1963, 2dem in: Piese 
Pentru pian de compozitori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1966. | 

— Poze şi pozne, op. 48 (1963), Caietul III-Scene de şcoală pentu pian (cuprinde : Repede 
la şcoală, Atenţie în bancă, În recreaţie, În barcă, Problemă grea, Adio valse, Vat-vârte)) ; 
București , Ed. Muzicală, 1964 (STM-—ECE 01543) 

MUZICĂ CORALĂ 

— Trei coruri mixte, op. 6 (1924) (cuprinde : Aloșul, Slutul, Toaca) ; primă audiție Bucu- 
reşti, 1925, Cântarea României, Marcel Botez; Bucureşti, Ed. Soc. Comp, Români, 
"1926, idem Bucureşti, ESPLA, 1956. | 

— Patru coruri mixte, op. 13 (1934) (cuprinde : Foaie verde bob săcară, Teiulej cu foaie lată, 
ALă mieram, Puica) ; Bucureşti, Ed. Cartea românească, idem Cernăuţi, Ed. Mitropolitul 
Silvestru, 1938, idem Bucureşti, ESPLA, 1956, idem în : Cântece moldoveneşti, Bucu- 
reşti, ESIP, 1957, idem în : Muzica coraă românească, Bucureşti, CCCP, 1970, idem în: 
Cântece pentru tineret, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1972, idem în : Din creaţia românească, 
București, ICED, 1982. 

MUZICĂ VOCALĂ 

— Fâinf Lieder fiir cine Milelstiune (Cinci lieduri pentru ioce medie şi pian ), op. 1, pe 
texte germane, versiune românească de Nina Cassian (1914, 1922), (cuprinde : Erua: 
che] Reînviere, versuri de Ferdinand Avenarius ; Am Brunnen/La izvor, versuri de Paul 
Ilg; Vorfriihlng] Primăvară timpurie, versuri de Hugo von Hofmannsthal ; Nacht îs 
es, Nacht...] Noapte-i acum, versuri de Friedrich Nietzsche ; V erheissu ung] Făgăduinţă, 
versuri de Richard Dehmel) ; București, Ed. Muzicală, 1973. | | 

— Pribegie (1916), versuri de Theodor. Scorţescu ; Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1923. 
încă cânlece pe versuri de Octavian Gosa, op. Il (1930), pentru soprană (cuprinde : 

Tu n-ai la ușa la zavor, Alor azi zâmbetele mele, E-neropare azi la mâne, Alat de veche-i 
îngroparea, Primăvară, Primăvară) ; Bucureşti, Ed. Soc. Comp. Români, 1932, idem în: 
16 Cântece penru voce şi Bianu pe versuri de Octavian Goga, /ldrian Maniu. şi George 
Bacovia, Bucureşti, ESPLA, 1957, idem în : Culegere de lieduri de compozilori români, 
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1967 (Alor azi zâmbetele mele ), idem în: Album de licduri de 
conipozilori români, Bucureşti , Ed. Muzicală, 1960 (ed. 1), 1961 (ed. 11) ( Primâvară, 
Primăvară ). | | a 
Șase cântece pe versuri de Adrian Alaniu, op. 1441935), pentru bariton şi soprană (cu- 
prinde : Rugăciune, Înnoplare, Vedenie, Grădini de zarzavat, Glas de toamnă, Privelişte 
blestemată) ; în : 75 Cântece pentru voce şi pian, Bucureşti, Ed. Fundațiilor Regale pentru 
Lit. şi Artă, 1937, idem în: 16 Cântece pentru voce și pian, Bucureşti, ESPLA, 1957. 
2nci cântece pe versuri de George Bacovia, op. 15 (1935), pentru mezzo-soprană (cuprinde : 

Moină, Pastel, Note de primăvară, Furlună, Proză ); în : 15 Cântece pentru zoce şi Dian, 
op. cil., idem în : 16 Cântece pentru voce şi pian, op. cit, idem în: Culegere de lieduri 
de compozitori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1967 (Pastel), idem în: Lieduri şi 
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arii din opere şi operete, Bucureşti, ESILA, 1957 (Note de primăvară ), idem în : Albu 
de lieduri de compozitori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1960 (ed. 1), 1961 (ed. II) 
(ECC 766, Proză). . a ' | 

„„— Patru cântece pe versuri de Tudor Arghezi, op. 16 (1936), pentru voce înaltă (cuprinde : 
Ghicitoare, Buna-Vestire, Vaca lui Dumnezeu, Cântec din Jluier ), în : 15 Cântece pentru 
voce şi pian, op. cit., idem în : Cântece pe versuri de Tudor Arghezi, Bucureşti, ESPLA, 
1956 (ECE 054, Vaca hui Dumnezeu, ECC 766, Cântec din fluier). 

— Trei cantece pentru voce şi pian, op. 18 (1938, 1954), pe versuri de Al. O. Teodoreanu 
(Indiscreţii, La cramă) şi Emanoil Ciomac (Tu eşti ui lac ); în: 719 Cântece, Bucureşti, 
Ed. Muzicală, 1965 (versiune germană Rosl Baumann-Rădulescu, versiune engleză 
Radu Georgescu). | 

— Patru cântece pe versuri de Ion Pillat, op.20(1941) (cuprinde : Cântec Beniru lumină, Veve- 
rița , Balcic lunar] Am regăsit fântâna, De Paşti A înflorit mălinul) ; în : 19 Cântece,op. 
cît., idem în : Culegere de lieduri de compozitori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1967. 

— Trei cântece pe versuri de Vasile Voiculescu, op. 23 (1944) (cuprinde : Dor de tinerețe, 
Colind uitat, M-apropii de sfârşit); în: 19 Cântece, op. cit. (ECC 766, Colind uitat). 

— Patru cântece pe versuri de Tudor Arghezi, op. 26 (1948) (cuprinde : O zi, Doi copii s-au 
dus, Horă în grădină, Denie ) ; București, ESPLA, 1956, idem în : Album de lieduri de 
co pozilori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1960 (ed. I), 1961 (ed. II, Doi copii s-au 
dus ) (ECE 054, Horă în grădină ). - E | | 

— Șase cântece pe versuri de Lucian Blaga, op. 28 (1949, 1961) (cuprinde: Bana vostire 
Pentru: floarea mărului, Corbul, Belşug, Ciocârlia, Izvorul nopții — 1961, Din părul 
tău — 1961) ; în : 719 Cântece, op. cit., idem în : Culegere de lieduri de compozitori români, 
București, Ed. Muzicală, 1967 (ECC 766, Corbul ). _ — Trei cântece pe versuri de George Lesnea, op. 29 (1949) (cuprinde: Elegie, Dans, In- 

_Cheiere ); în : 19 Cântece, op. căt. | | e — Opt cântece pe versuri de Zaharia Stancu, op. 30 (1950), pentru voce înaltă (cuprinde: 
Pentru începutul cântecelor, Cal, Flacără albă, Pasăre verde, Îți dau, Cu pâine şi cu 
vin, Tânără, Pentru adormirea cântecelor) ; în : 14 Cântece, Bucureşti, Ed. Muzicală, 
1971 (versiune franceză Liana Mihail, versiune germană Rosl Baumann-Rădulescu, 
versiune engleză Radu Georgescu) (ECC 766, Pasăre verde ): De 

— Cinci cântece pe versuri de Mariana Dumilrescu, op. 31 (1950), pentru voce înaltă 
(cuprinde : Chioț, Incantaţie, Lumină, Noaple bună, Bună dimineața) ; în :: Cântece pentrit 
voce şi pian pe versuri de Mariana Dumitrescu, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1958 (versiune 
germană Rosl Baumann-Rădulescu, versiune engleză Radu Georgescu), în: Album de 
lieduri de compozitori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1960 (ed. I), 1961 (ed. II, Bună 
dimineaţa ), în : Culegere de lieduri româneşti, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1967 (Chiot, In- 

„ cantaţie ). Sa 
— Cinci cântete pe versuri de Mihai Eminescu, op. 33 (1952), pentru voce înaltă (cuprinde : 

Afară-i toamnă, Și dacă..., La steaua..., Peste vârfuri, Ce stă vântul să tot bată) ; in: 
Muzica, Bucureşti, nr. 3, 1954, idem Bucureşti, ESPLA, 1955, idem în: Cântece pe 
versiri de Mihai Emanescu, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1964. a , 

— -Trei cântece pe versuri de Tudor Arghezi, op. 34 (1952) (cuprinde : Păstrează Doi frumoşi, 
Întoarcere) ; în: Cântece pe versuri de Tudor Arghezi, Bucureşti, ESPLA, 1956 (ECE 
054, Păstrează). | - 

— Trei cântece pe versuri de Rainer Maria Rilke, op. 36 (1954), versiune românească de 
Maria Banuș (cuprinde: Mireasa/Die Braut, Cântec de dragoste]Licbeslied, Stinge-mi 
himina ochilor :. . . | Lăsch mir die Augen aus... ); în: 14 Cântece, op. cit. 

— Şase cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 38 (1956) (cuprinde : Rugăminle, 
Cine? ..., Cântecul din auroră, Ospăţul, Pasărea nallă, Psalmul vântului ); în: Cân- 
tece pentru voce și pian pe versuri de Xlariana Dumitrescu, Bucureşti, Id. Muzicală, 
1958, îdem în: Culegere de lieduri de compozitori români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 
1967 (ECE 054, Pasărea naltă ). | 
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Cinci cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 40 (1959), pentru voce înaltă (cu- 
prinde : Urmele, Amurg, Cântec de zori, Cuvintele, Acuarelă) ; în : Cântece pe versuri de 
Mariana Dumitrescu, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1966 (versiune germană Rosl Baumann- 
Rădulescu, versiune engleză Radu Georgescu), ide în : Album de lieduri de compozitori 
români, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1964 (A tirg ). 
Palru cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 43 (1960), pentru voce înaltă(cu- 
prinde : Chiparosul, Dedicaţie, Psalmul tăcerii, Lângă fruntea mea ) ; în : Cântece pe ver- 
suri de Mariana Dumitrescu, op. cit., idem în: Album de lieduri de compozilori români, 
București, Ed. Muzicală, 1964 (Chiparosul ). 
Cinci cântece pe versuri de Mariana Dummilvescu, op. 45 (1961), pentru voce înaltă (cu- 
prinde : Zăpadă, Câteva flori, Pastel ațund, Mărgăritarele, În oglinzile soarelui ); în: 
Cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. cil. 
Șaple cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 47. (1962), pentru voce înaltă 
(cuprinde : Orizont şi înălțime, Alchimistul, Pe creste, Izvorul, Caleidoscopul, Nu sunt 
vulhir, Carul alegoric ) ; în : Cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. cil. 
Șase cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 49 (1963), pentru voce înaltă (cu- 
prinde : Răsărit, Răgaz, Lupii, Soldaţii mei, Spre galeria toamnei, Alonedele ); în : Cân- 
lece pe versuri de Mariana Dumilrescu, op. cil. . | 
Trei cântece pe versuri de Marcel Breslaşu, op. 50 (1963), pentru voce înaltă (cu- 
prinde : Cântec despre an, Echinox, Curriculum vitae) ; în : 14 Cântece, op. cil. 
Cinci cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 53 (1966—1967), pentru voce 
înaltă (cuprinde: Vrajă, Ninge, Singurătate, Bun rămas, Monolog) ; în: 10 Cântece 
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Jora cu ,,Dobitocul cultural”, în: Facla, Bucureşti, 25 X 1933; Procesul Mihail Jora — Soc. de Radio- 
difuziune, în: Universul, Bucureşti, 50, nr. 294, 27 X 1933; Procesul d-lui Jora cu „„Dobilocul cul- 
tural”. Cum s-a desfășurat prima şedinţă a procesului. .., în: Facla, București, 27 AX 1933; Procesul 
d-lui Mihail Jora îm polriva Socielăţii de Radiodifuziune. Maestrul George Enescu aduce în instanță laude 
d-lui AM. Jora, în: Argus, Bucureşti, 27 X 1933; Pas, Ion. Sub călcâiul d-lui Dobitoc, în: Facla, Bucu- 
reşti, 28 X 1933; Crevedia, Nicolae. Între maestrul Jora şi Mavrodi. Pe marginea unui proces, în: 
Facla, București, 30 X 1933; Procesul d-lui Mihail Jora împotriva Societății de Radio, în: Argus, 
București, 8 XI 1933; Procesuld-lui M. Jora cu „dobitoculcultural”', în: Facla, Bucureşti, 8 XI 1933; 
Mutilaţii de război despre „„Dobitocul cultural”, în: Facla, Bucureşti, 9 XI 1933; Gheorghiu, Virgil. 
Cronica muzicală, în: Credinţa, București, 24 1 1936; Horia, G. Concerte. Filarmonica. Concert sim- 
fonic dirijat de dl. Alihail Jora, în: Cuvântul (2), Bucureşti, 25 (?) 1.1936; Sym. [Simionescu-Râmni- 
ceanu, Theodor]. Cronica muzicală. „Pilarmonica” cu Mihail Jora la pupilru, în: Adevărul, Bucu- 
reşti, 25 (2) I 1936; Delavrancea, Cella. Jora—Lipatti— Enescu— Rubiustein— Perlea, în: Le 0- 
ment, Bucureşti, 27 1 1936; Ştiri artistice din țară, în: Muzică şi Poezie, București, 1, nr. 3, I 1936; 
N. Cronica muzicală. Concert simfonic de muzică românească, dirijat de d. Mihail Jora, în: Adevărul 
literar, București, 15, nr. 791, 2 II 1936; Gheorghiu, Virgil. Cronica muzicală, în: Lumea româ- 
nească, Bucureşti, III 1936; Şelmaru, Traian. Domnul Mihail Jora, în: Vremea, Bucureşti, 9, nr. 
431, 29 III 1936; Lazăr, Constantin D. Astăzi dimineață la ora 11 precis d. Mihail Jora dirijează 
cel de al șaptelea concert de muzică educativă. Solistă: D-na Smaranda Atanasof, în: Ziua, Iași, 6 XII 

1936; Lazăr, Constantin D. Cronica muzicală. Al şaptelea concert educativ. Solistă d-na Smaranda 
Atanasof. Dirijor d. Mihail Jora, în: Ziua, laşi, 12 XII 1936; Minu, Ion. Cronica muzicală. Filar- 
monica — Muzică de cameră, în: Zorile, Bucureşti, 23 XII 1936; Miletineanu, Ion. Cronica muzicală. 
Alte concerte, în: Muzică şi Poezie, Bucureşti, 2, nr. 2, XIL 1936; Bresliska (Breslaşu, Marcel]. Re/lec- 
4) în jurul concertelor de Crăciun, în: Reporter, Bucureşti, 1 I 1937; Ciomac, Emanoil. Anul muzical, 
în: Curentul, Bucuresti, 10, nr. 3203, 1 1 1937; Mișcarea muzicală românească. Opiniile d-lui Mihail 

Jora, în: Vremea, București, 10, nr. 470, 10 1 1937; Lazăr, Constantin D. De vorbă cu compozitorul 
Mihail Jora despre: Iașul muzical şi muzica românească în general, în: Rampa, Bucureşti, 20, nr. 

575S, 22 III 1937; Lăzărescu, Ciurea [Lazăr, Constantin D.]. Caracteristici și perspective ale muzicii 
româneşti. De vorbă cu distinsul compozilor și dirijor D. Mihail Jora, în: Opinia, lași, 33, nr. 8996, 

23 III 1937; Știri muzicale din străinătate. Franța, în: Muzică și Poezie, Bucureşti, 2, nr. 5, LU 
1937; Şelmaru, Traian. Muzica. Opera Română: „Noaptea Sfântului Gheorghe” (premicra), în: Vremea, 
București, 1 1V 1937; H., G. Concerte. Filarmonica. Concert simfonic dirijat de d. Mihail Jora. Solist 
d. 0. Drimba, în: Argus, Bucureşti, 18 IV 1937; Tudor, Andrei. Filarmonica: Jora — Drimba, în: 

Rampa, București, 18 IV 1937; Alexandrescu, Romeo. Cronica muzicală. Filarmonica, în: Unirersul, 
Bucureşti; 19 IV 1937; Cioculescu, Radu. Cronica muzicală. Opera Română: Noaptea Sfântului 
Gheorghe, în: Gazeta, Bucureşti, 22 IV 1937; Grindea, Miron. Cronica muzicală. Opera Română: „ă oa p- 
tea Sfântului Gheorghe”, operă comică de Tudor de Flondor, în: Adevărul, Bucureşti, 22 IV 1937; 

Petrovici, Al. Cronica muzicală. Opera Română: „X'oaplea Sfântului Gheorghe”, operă conică în 5 
acte de Tudor cavaler de Flondor, în: Rampa, Bucureşti, 23 IV 1937; Ciomac, Emanoil. „A o. plea 
Sfântului Gheorghe”, în: Curentul, Bucureşti, 23 IV 1937; Borgovan, Ion V. Cronica muzicală, in: 
Epoca, Bucureşti, 25 IV 1937; „„Noaplea S/ântului Gheorghe” la Opera Română, în: Realitatea îlus- 

!rată, Bucuresti, 28 IV 1937; Mihăilescu-Toscani, Dumitru. Opera Română. „„XNoaplea Sfânlului 
hcorghe”", în: Românizarea, București, 16 V 1937; Brussel, Robert. Waissance, jeunesse ct malurile 

de la musique roumătne, în: Le moment, Bucureşti, 7 VI 1937; Berard, Carol. Musique ă L Ex posi- 
tion. L' Europe chante sur les vives de la Seine, în: L'Epoque, Paris, 17 VI 1931; Remember. [Arta 
Şi birocraţia], în: Gazeta, Bucureşti, 3 VIII 1937; [Musica romenaj, în: Radio Corriere, Torino, S— 
14 VIII: 1937; Șelmaru, Traian. „Criza Filarmonicii”, în: România nouă, Cluj, 19 IX 1937; Tudor, Andrei. Comentarii filarmonice, în: Facla, Bucureşti, IX 1937; Andricu, Mihail (. Școala muzicală 
româncască, în: Focil, Bucureşti, 1, ur. 1, 10 X 1937; Alessandrescu, Alfred. Înseninări asupra muzi- 
ii de azi, în: Focul, București, 1, nr.1, 10 N 1937; Delavrancea, Cella. Le grand pri de com posi- 
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tion. Michel Jora, în: Le moment, București, 4 XI 1937; Un lauveal Și o activitate, în: Credinţa, Bucureşti, 4, nr, 119, 9 XI 197; ED. E. [Fagure, Emil D.). Concerte... Filarmonica dinijată de George Enescu: Simfonia în Do major (op. 17, rima audiție) de Mihai] Jora, în: Lupta, Bucureşti, XII 1937; Delavrancea, Cella. Chroni que 'musicale. Concert symBhoniquc Enesco, în: Le moment, București, 6, nr. 836, 3 XII 1937; Delavrancea, Cella. Anatomie muzicală la o repetiție a Simfoniei lui Jora, în: Bilete de Papagal, București, 12 XII 1937 ; Arbistul oale să facă politică sau să rămână în „sturitul de fildeş” ?, în: Rampa, București, 27, nr; 5986, 25 XII 1937; C., A. Filarmonica, în:?, București, 14 I 1938; Cuclin, Dimitrie. Opinii şi curente. La Filay- monica: Simfonia în Do major de d. Mihail Jora, în: Epoca, București, nr. 2679, 16 1 1938; Ciomac, Emanoil. Concertul simfonic condus de IM. Jora, în: Curentul, București, 11, nr. 3578, 18 1 1938; Cete. raș, D. Un egal muzical și o dureroasă constatare, în: Tara noastră, București, 17, nr. 1550, 18 [ 1938; Popovici, L. Cronica muzicală. Filarmonica: Dirijor Mihail Jora, în: Buna Vestire, Bucureşti, 13-1 1938; Anghel, Lucia. Scrisoare d-lui Jora, în: Rampa, București, 27, nr. 6020, 30 V 1938; Ciomac, Emanoil. Cronica muzicală. Actualităţi. .., în: Curentul, Bucureşti, 11, nr. 3718, 10 VI 1938; Suchianu, D. 1. Chronique des films. M.. "Jora confond, în: Le nboiment, Bucureşti, 6, nr. 1005,.1 VII 
1938; |Comemorarea lui D.G. Kiriac], în: Timpul, București, 2, nr. 535, 28 X 1938; /Lipatti, Dinu?/. 
Cronica artistică-muzicală. Maeștrii cântăreți din Niirnberg la Operă. Concert simfonic, în: Libertatea 
Bucureşti, 20 I 1939 ; Gheorghiu, Virgil. Cronica muzicală. Filarmonica. Emil von Sauter. Germaine 
Leroux, în: Lumea românească, București, 211 1939; G., V. [Gheorghiu, Virgil]. 5 minute cu d. Mihail Jora, în: Spectacolul, Bucureşti, 1, nr. 1, 29 IX 1940 ; Breazul, George. Muzică simfonică româ- 
scască. . ..., în: Actiunea, București, 1, nr. 57, 10 XI 1940; AL., R, [Alexandrescu, Romeo). Cronica muzicală. Filarmonica. Dirijor d. Mihail Jora, în: Universul, Bucureşti, 20 XII 1940; Ciomac, Ema- 
noil. A mbianța muzicală a zilei de azi, în: Timpul, București, 26 III 1941 ; Sărbătorirea compozitorului Mihail Jora, în: Universul, București, 16 XI 1941; Breazul, George. Cronica muzicală... Sărbăto- 
rirea compozitorului Mihail Jora, în: Acțiunea, București, 2, nr. 362, 16 XI 1941; Sărbătorirea maes- 
Zrului Althail Jora,: în: Universul, București, 18 II 1942; Al., R. [Alexandrescu, Romeol. Concertul de sărbălorire a maestrului: Mihail Jora, în: Universul, București, 21 II 1942 ; Ciomac, Emanoil. 
Cronica muzicală. Sărbătorirea lui Mihail Jora orgamizată di Societatea Compozitorilor Români, in: 
Timpul, București, 25 II 1942; Faârsele” primăverii „a în: 9, III 1942; Breazul, George. Cronica 
tuztcală. Sărbătorirea îndestrului Dihail Jora. Simfonic dirijat de Hans IVeisbach, în: Acțiunea,  Bucu- 
rești, 3, nr. 452, $ III 1942; Coucertul simfonic „„Mozart” dat de orchestra „Academiei Regale de 
Muzică” “sub conducerea maestrului Mihail Jora, în: Universul, Bucureşti, 2 IV 1942; Sym. [Simio- 
nescu-Râmniceanu, Theodor]. Denoazela M ăriuța, în: Viaţa, București, 7 X 1942; Breazul, George. Cronica muzicală... Premiera baletului „Demoazela Măriuța”, scenariu de Apriliana Medianu, mute zica de Mihail Jora, în: Acțiunea, Bucureşti, 3, nr. 633, 11 X 1942; Breazul, George. Cronica uzi» cală. „Demoazela M ăriuța”, balet în 3 tablouri, scenariul de A Priliana Medianu, muzică de Mihail Jora, în: Acțiunea, București, 3, nr. 639, 18 X 1942; Alexandrescu, Romeo. Cronică muzicală. Început de stagiune, în: Universul literar, București, 10 X 1942 ; Interim. Cronică muzicală. ubilcul Filarmo- niciz, Inaugurarea stagiunii: la Opera Română. „Demoazela Măriula” de Mihail ora, în: Timpul, Bucureşti, nr, 1949, 11 X 1942; Dianu, Romulus. : Cronica muzicală. „,Demoazela Măriuța” de d. Mihail Jora, la Opera Română, în: Curentul, București, 11 X 1942; A. [Bârna, Vlaicu]. Demoazela AMăriuța — O biriință a D-nei Floria Capsali, în: Arta, București, 13 X 1942; Ciomac, Emanoil. Început de stagiune. Creatori şi interpreți români. Tiana Lemuilz. Dl. Sandu A Ibu, în: Timpul, Bucu- Tești, 28 X 1942; Ciomac, Emanoil. Cronica muzicală (Puncte de vedere ), în: Timpul, București, 10 I 1943; Breazul,: George. „Der Evangelimann” la Opera Română. Simfonic dirijat de Hermann Abendroth. Oaspeți croaţi pe scena Operei, în: Acțiunea, București, 7 II 1943; Bălăcescu, Lucia Dem. Cronica Plastică. . Păreri Plastice și expoziții, în: Universul literar, București, II 1943; Constantinescu, Ovidiu. Cronica muzicală. Opera română: ,,Demoazela Măriuța” de Mihail Jora, în: Evenimentul zilei, Bucureşti, 6, nr. 1749, 28 III 1944; Ciomac, Emanoil. Destinul muzicii româneşti culte, în: Timpul, București, 29 VI 1944 ; Riegler-Dinu, Emil. Jora neînțeles. Filarmonica. Dirijor: Gcorge Enescu, în: Rampa, București, 7 XI 1943; Ciomac, Emanoil. Cronica muzicală, 1Vzlhelmu Kempl Simfonia lui M. Jora. Opera Română şi Helge Rostwacenge, în: Timpul, București, 7, nr. 2334, 8 + : 1943; dr. Rosman, 1. Cronica muzicală. Mihail Jora — Thomas AM deyar — Opera Română, în: Ti Pul, Bucureşti, nr. 3294, 22 XI 1946; Delavrancea, Cella. Festival Jora, în: Rampa, Bucureşti, 24, J 1946; Delavrancea, Cella. Concert simfonic. Dirijor: Mihail Jora. Solist: Prunner-junior (piane în: Rampa, Bucureşti, 27 XI 1946 ; Sărbătorirea scriitorului 1 udor Arghezi, în: Liberalul, Bucureşti, |, nr. 205, 29 XII 1946 ; Miniisterul arlelor sărbătoreşte pe scriitorii 1 dor d rohezi şi Gala Galaction, în: Universul, București, 63, nr. 298, 30 (?) XII 1946; Moraru, Nicolae. Tendințele decadente dăunăloari ale artei lui T. Arghezi și AL. Jora, în: Scînteia, Bucureşti, 16, nr. 958,23 N 1947; dr. Velican, Constantin. Foiletonul Adevărului. Croviica muzicală. Orchestra Radio. Dirijo:: prof. Mihail Jora. Filarmonica Dirijor: George Georgescu, în: Adevărul, București, 5 XI 1947; Pascal, Cornelia. „1 inceput curăţenia | Conservator, în: Studentul român, București, 4, nr. 6, 271 1948; Baricada. [Discuţie polemică la „Societalia Compozitorilor”. Jora se situează pe poziția duşmanilor artei], în: Flacăra, București, nr. 27, 1948; Cassian, Nina: Pentru o muzică nouă, în: Rampa, București, 37, seria 4, nr. 129,9 V 19418; V escan, Mauriciu. Conce 
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tul Societăţii Compozitorilor în lumina Rezoluţici, în: Flacăra, București, 2, nr. 16, 18 IV 194$ ; Iosif, Petre. Despre unele probleme ale creaţiei muzicale, în: Flacăra, Bucureşti, 2, nr. 62, 12 111 1949 ; Iosif, Petre. 74 preajma Conferinţei pe Jară a compozitorilor. Pentru combaterea unui hipnotic periculos, în: Flacăra, Bu- curești, (2) X 1949; Ignat, Nestor. Despre unele Probleme actuale ale creației muzicale în R. P.R., în: Scîn- teia, Bucureşti, 18, nr. 1374, 13 III 1949; Manoliu, Constantin. Cronica muzicală. Concertul Filarmonicii, în: Adevărul, București, 64, nr. 17936, 29 XI 1950; Mendelsohn, Alfred. Problemele creației muzical simfonice „i de cameră, instrumentale şi vocale (referat la Plenara Uniunii Compozitorilor din R.P.R. ], în: Scânteia, Bucureşti, 21, nr. 2154, 27 IX 1951; P,, J--V. (Pandelescu, Jean-Victor]. Viafa muzicală. „Când strugurii se coc" — suită de balet de Mihail Jora, în: Informația Bucureştiului, Bucureşti, 11 V 1954; Klepper, Leon. Cronica muzicală. Aluzica baletului „Când strugurii se coc” de M. Jora, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 25 (402), 18 VI 1954; Suita simfonică din baletul „Când slrugurii se coc" de Mihail: Jora, în: Informația Bucureştiului, Bucureşti, 16 XI 1954; Wanck, Fr. Noi crea-? fii româneşti. „Când strugurii se coc” de Dlihail Jora, în: Xluzica, București, nr. 5, 1955; Serbări populare în muzica compozitorilor. Berlioz... și Mihail Jora, în: Programul Radio, București, 5, nr. 188, 24 VI 1955; Calendar muzical, în: Muzica; București, 5, nr. 7—8, 1955; Schapira, Frangois. Pe marginea unui concert de muzică românească, în: Scînteia tineretului, Bucureşti, 28 Il 1956; Hof- îman, Alfred. Us szbulit conceri de muzică simfonică românească, în: România liberă, Bucureşti, 14, nr. 3545, 29 II 1956; Klepper, Leon. Sonate româneşti în interpretarea pianistei Irina Lăzărescu, în: Muzica, București, nr. 3, 1956; Bălan, George. Cronica muzicală. Noul în creația lui AL. Jora, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 10 (492), 9 III 1956; Din activitatea Uniunii Compozitorilor, în: Mu- zica, București, 6, nr. 7, 1956; Pandelescu, Jean-Victor. Prin sălile de concert, în: I nformația Bucu- reştiului, (9), București, XI 1956; Rădulescu, Mihai. „Seară de cântece” Mihail Jora, în: Contem- Porauul, Bucureşti, nr. 51 (533), 21 XII 1956; Hoffman, Alfred. Cronica muzicală. Seară de cântece de Mihail Jora, în: România liberă, București, 14, nr. 3801, 28 XII 1956; Dumitresco, Mariana. Mihail Jora, un artiste plein de vessources, în: La Roumanie d'aujourd' hui, Bucureşti, nr. 1, 1957; Ciortea, Tudor. Uy maestru al cântecului românesc. Însemnări cu prilejul concerlului de cântece de Mihail Jora, în: Muzica, București, 7, nr. 1, 1957; Schapira, Francois. Un maestru al cântecului românesc contemporan, în: Scînteia tineretului, Bucureşti, 12, nr. 2384, 5 L 1951; Schmidt, AL, "Creaţii româneşti. „Privelişti moldovenești” — suită Pentru orchestră de Mihail Jora, în: Muzica, 7, nr. 1, 1957; Rt. George Enescu — Reprăsentant der rumânischen Nationalmusik, în:. IViener Zeiluug, Viena, 2 X 1957; dr. Walzel, L. M. Iien-ISultureller Umschlagplalz fir den Siidosten, George Enescu —: Gedenkkonzeri îm Brahissaal — Enthillung ciner Gedenktafel auf der Wieden, în: Osterreichische Neue 
Tageszeitung, Viena, nr. 229, 2 X 1957; M.,1. Manifestări Enescu la Vicna, în: România libeă (?), București, X 1957; Arghezi, Tudor. Muzică și balet (Tablelă), în: Scînteia, Bucureşti, 27, nr. 4063, 
17 NL 1957; Rădulescu, Mihai. „Când strugurii se coc”, in: Contemporanul, București, 22 XI 1957; onstantinescu, Paul. Din albumul muzicii noastre. Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, S, nr. 2, 1958; Borza, Enea. Literatura muzicală pentru copii, în: Tribuna, Cluj, 2, nr. 26 (73), 28 VL 1958; assvan, Arminiu — Rădulescu, Mihai. Prime audiții, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 43 (629), 3 X 1958; Dumitrescu, Mariana. Lucrări românești. Premieră la T.O.B.: „La piață” de Mihail Jora, în: A uzica, București, 3, nr. 10—11, 1958; Gheciu, Radu. Concerte -— Spectacole. Muzica românească în concertele Sim/fonice, în: Muzica, București, S, nr. 12, 1958; Pandelescu, Jean-Victor. Seară de câu- 
tece ale com Pozitorilor români la Dalles, în: Informaţia Bucureştiului, Bucureşti, 28 AI 1958; Dumi- trescu, Mariana. Baletul şi viața, în: Muzica, Bucureşti, nr. 1, 1959; Popovici, Doru. Profiluri muzi- cale. Mihail Jora, în: Tribuna, Cluj, 3, nr. 1 (100), 3 1 1959; Țoiu, Constantin. Dans. Dramă corc- 8rafică sau pantomimă ?, în: Gazeta literară, Bucureşti, 29 1 1959; Hoffman, Alfred. Trei balete într-un 
ac, în: România liberă, Bucureşti, 17, nr. 4449, 31 1 1959; Mercu, George [Sbârcea, George]. Opera Maghiară din Cluj. La piaţă de M. Jora, în: Tribuna, Cluj, 3, nr. 24 (123), 13 VI 1959; Compozi- torul săptămânii. Alihail Jora, în: Programul Radio, Bucureşti, VIL 1959; Gheciu, Radu. Prime 
audiții în interpretarea orchestrei simfonice a Filarmonitii de Stat „George Enescu”, în: Informația Buc., București, 21 VIII 1959; Porfetye, Andreas. Noi creații românești cu tematică contemporană. Lucrări vocal-simfonice. Mihail Jora: „Mărire ție, patria mea”, în: M uzaca, Bucureşti, 9, nr. 9, 1959; 
akatos, Ştefan. Concerte — Spectacole. Premieră, în: Aluzica, Bucureşti, 9, nr. 10, 1959; Partituri Simfonice în Editura Muzicală, în: Muzica, Bucureşti, 10, nr. 2, II 1960; D., M. [ Dumitrescu, Mari- 

ana]. Din experiența muzicienilor noştri. Gânduri despre arla şi viața muzicală din trecut şi de azi de Mihail Jora, în: Muzica, București, 10, nr. 2, Il 1960; Țăranu, Cornel. Aote de concerl. Două iicrări contemporane, în: Tribuna, Cluj, 4, nr.7 (159), 18 IL 1960; Marb&, Miriam. Poezia argheziană ȘI cântecul românesc, în: AI uzica, București, nr. 6, VI 1960; Hoffman, Alfred. Cronica discului. „Când Strugurii se coc”, în: Contemporanul, București, nr. 33 (722), 12 VIIL 1960; Hofiman, Alfred. Un 
reuşit concert, în: România liberă, Bucureşti, 18, nr. 5006, 18 NI 1960; Mihail Jora la 70 de ani, in: Contemporanul, București, nr. 32 (774), 11 VIII 1961; Dumitrescu, Ion. Mihail Jora la 70 ani, In: Muzica, Bucureşti, 11, nr. 8, VIII 1961; Petra, Carmen. Însemnări despre creația instrumentală a lui Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 11; nr. $, VIIL 1961; Hoffman, Alfred. Pe estrada Ateneu sti îns România liberă, București, 19, nr. 5335, 9 XII 1961; Note, în: Muzica, București, 12, nr. 5, 2; Gheciu, Diamandi. Pe teme de creație. Preludii pentru pian de Mihail Jora, in: Muzica, 
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Bucureşti, 13, nr. 10, X. 1062; Pavaiache, Ion. Dinfară. Iaşi, în: Muzica, Bucuteşti, 12, nr. i, 1 1963; 
Berger, Wilhelm Georg. Nos creații româneşti. Sonata pentru vioară și pian de Mihail Jora, în: Muai- 
ca, București, 13, nr. 2, Il 1963; Mendelsohn, Alfred. În primă audiție, în: Contemporanul, Bucu- 
reşti, nr. îl (857), 15 III 1963; Brumaru, Ada. Carnet cudtural.: Prime audiții la Orchestra Radio- 
televiziunii, în: Scînteia, Bucureşti, nr. 5891, 13 V 1963; Hoffman, Alfred. Cronica muzicală. Prime 
audiții, în: România liberă, Bucureşti, nr. 5777, 14 V 1963; Firca, Gheorghe. Creaţia românească. 
O nouă etapă în creația hui Mihail Jora: Baletul „Întoarcerea din adâncuri”, în: Muzica, București, 
13, nr. 10, X 1963; Conta, Iosif. Creaţia românească. Impresii despre baletul „Întoarcerea din adâncuri” 
de Mihail Jora (Convorbire reahzată de Jean-Victor Pandelescu), în: Muzica, București, 13, nr. 10, 
X 1963; Pandelescu, ].-V. Șantier de creație: Mihail Jora. Baletul „Întoarcerea din adâncuri”, în: 
Contemporanul, București, nr. 47 (893), 22 XI .1963; Gheciu, Diamandi. Carnet cultural. Un concert 
simfonic dedicat muzicii românești contemporane, în: Scînteia, Bucureşti, 2 XII 1963; Hoffman, Alfred. 
Cronica muzicală. Concert de muzică românească, în: România liberă, Bucureşti, 21, nr. 5920, 3 XII 
1963; Elian, Edgar. Concert de muzică românească al. Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii, în: 
Informația Bucureştiului, Bucureşti, 4 XII 1963; Pandelescu, ].-V. Concert de muzică românească, 
în: Contemporanul, Bucureşti, (?) XII 1963; Păun, Miltiade. Carnet muzical. Concert de muzică romă- 
cască prezentat de Orchestra simfonică a Radioteleviziunii, în: Munca, București, (?) XII 1963; Suita 
a II-a din baletul „Întoarcerea din adâncuri”, în: Tribuna, Cluj, 7, nr. 51 (359), 19 XII 1963; Niculescu, 
Ştefan. Creaţia de cântece a lui Mihail Jora, în: S.C.I.A., București, nr. 2, 1963; Bentoiu, Pascal. 
Profiluri de compozitori. Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 14, nr. 7, VIL 1964; Codreanu, Petre, 
Cronica discului. Suita I din baletul „Întoarcerea din adâncuri” de Mihail Jora, în: Informaţia Bucu- 
reștiului, Bucureşti, 3 VIII 1964; S., [. [Sava, Iosif]. Discuri noi. O suită dintr-un bulet de MM. Jora, 
în: Scînteza tineretului, Bucureşti, 21, nr. 4880, 26 1 1965; S., G. [Sbârcea, George]. Cur acad. M. Jora 
despre „Întoarcerea din adâncuri”, în: Tribuna, Cluj, 9, nr. 4 (417),28 1 1965; Portatio, în: Tribuna, 
Cluj, 9, nr. 9 (422), 4 III 1965; Sandu, Augustin. Apropiata premieră coregrafică la Operă. „„Întoar- 
cerea din adâncuri”, în: Informaţia Bucureştiului, Bucureşti, 2, nr. 3427, 5 IV 1965; Mihu, George. 
Se montează baletul „Întoarcerea din adâncuri”, în: Steagul roșu, București, 17 IV 1965; Cosma, Viorel. 
Un balet românesc cu profunde rezonanţe umane. „Întoarcerea din adâncuri”, în: Steagul roșu, Bucu- 
rești, 17, nr. 4948, 18 V 1965; Brumaru, Ada. Cronica muzicală. Baletul „Întoarcerea din adâncuri” 
de Mihail Jora, în: România liberă, Bucureşti, 23, nr. 6404, 19 V 1965; Comarnescu, Petru. Culori 
de împrumut. Viziunea scenică în baletul „Întoarcerea din adâncuri”, în: Scînteia tineretului, București, 
21, S2, nr. 4981, 22 V. 1965; Preda, Tea. Balet. „„Întoarcerea din adâncuri”, în: Luceafărul, Bucureşti, 
5 VI 1965; Sbârcea, George. „Întoarcerea din adâncuri”, în: Tribuna, Cluj, 9, nr: 23 (436), 10 VI 
1965; Firca, Liliana. „Întoarcerea din adâncuri”, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 24 (974), 11 VI 
1965; Jerea, Hilda. Însemnări. Muzicași dansul, în: Muzica, Bucureşti, 15, nr. 6, VI 1965; Codreanu, 
Petre. Versul în led şi în creația corală, în: Muzica, Bucuresti, 13, nr. 6, VI 1965; Cosma, Viorel. 
Un poem coregrufic închinat dragostei adevărate: „Întoarcerea din adâncuri”, în: Nor Ghianck, Bucu- 
rești, 15, nr. 27 (786), 9 VII 1965; Danovski, Oleg. Șaghi ruminskovo baleta [Pașii “baletului romă- 
nesc], în: Narodiaia Rumânia, Bucureşti, nr. 7,. 1965; Lupescu, Hero. Noi creați. „Întoarcerea din 
adâncuri” de Mihail Jora pe libret de Mariana Dumitrescu. Însemnări despre spectacol, în: Muzica, 
București, 15, nr.7, VII 1965; Petra-Basacopol, Carmen. Un balet pe teme etern omenești, în: M zica, 
București, 15, nr. 7, VII 1965; Pintâr, Lajos. Osbemutat6 a făvdrosban [Premieră în Capitală], în: 
Uj Elet, Tîrgu Mureş, 10 VII 1965; gsb. (Sbârcea, George]. [,„Hanul Dulcineea” / Povtativ, în: T7i- 
buna, Cluj, 9, nr. 31 (444), 5 VIII 1965; Popovici, Doru. Îrzsemnări. Liedul contemporan, în: Muzica, 
București, nr. 9, IX 1965; Portativ, în: Tribuna, Cluj, 9, nr. 36 (449),9 IX 1965; (9). Mihail Jora, 
în: Luomaniya, Bucureşti, nr. 11, XI 1965; I., L.. Balett-Pantomim bemutatd: Visszaleres a melybă , 
în: Igazsâg, Cluj, 5 XI.1965; M., L. Premiere clujene: „Întoarcerea din adâncuri” de Mihail Jora, 
în: Făclia, Cluj, 11 XI 1965; Pandelescu, Jean-Victor. Mazica. Balet clujean, în: Magazin, Bucureşti, 
20 XI 1965; Pintâr, Lajos. Mihail Jora baletniive Kolozsudron [Balet de AM. ]. la Cluj], în: Flore, 
București, 21 XI 1965; Scenă din baletul „Întoarcerea din adâncuri”, în: Făclia, Cluj, 25 SI 1965; 
Terenyi, Ede. Visszateres a melybăl. Mihail Jora baleiijânek bemutatâja a Kolozsudri Român Opa dban, 
în: Igazsdg, Cluj, 25 XI. 1965; Pintâr, Lajos. Pisszateres a m6lybăl („Întoarcerea din adâncuri ], în: 
Utunk, Cluj, 26 XI 1965; Constantinescu, Grigore. „Întoarcerea din adâncuri” (Teatrul de Stat din 
Cluj), în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 48 (998), 26 XI 1965; Sbârcea, George. Cronică muzicală. 
„Întoarcerea din adâncuri” de Mihail Jora, în: Făcha, Cluj, 3 XII 1965; Claudian, Romeo (Sbârcea, 
George]. La Cluj. Un nou balet românesc, în: Tribuna, Cluj, 9, nr. :49 (462), 9 XII 1965; gsb [Sbârcec, 
George]. Cronica discului, în: Tribuna, Cluj, 10, nr. 26 (491), 30 VI 1966; Sbârcea, George. Mihai 

Jora la 75 de ani, în: Tribuna, Cluj, 10, nr. 33 (498), 18 VIII 1966; Vancea, Zeno. Aportul creator 

al lui Mihail Jora și rolul său în cvoluția muzicii noastre. La 75 de ani de la nașterea conu pozitorii- 
lui, în: Aluzica, Bucureşti, 16, nr. 10, X 1966; Petra-Basacopol, Carmen. Licduri de Mihail Jora 
pe versuri de Mariana Dumitrescu, în: Muzica, București, 16, nr. 10, X 1966; Conferirea Ordinului 
Meritul Cultural, în: Muzica, Bucureşti, 16, nr. 11, XI 1966; Sbârcea, George. Mihail Jora la 75 d: 

ani „în: Steaua, Cluj, nr. 12, XII 1966; Hoffman, Alfred. Zu Mihail Joras' 75. Geburistag [La a 794 

aniversare a nașterii lui Mihail Jora], în: Revue Roumaine de VHistoire de VArt, Bucureşti, 1966; Firca, 
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Gheorghe. Din jară. Tirgu Mureş, în: Muzica, Bucureşti, 1, br. 1,1 1067; Codreanu, Petie. O primă 
audiție de Mihail Jora, în: Informaţia Bucureştiului, București, 14, nr. 4223, 10 III 1967 ; Hoffman, 
Alfred. Cronica muzicală. Concertul Orchestrei Radioteleviztunii, în: România liberă, București, 25 
nr. 6965, 10111 1967; Mușat, Alina. În, concertul radio-televiziunii. O interesantă primă audiție, în: 
Scînteia tineretului, București, 23, nr. 5543, 16 III 1967; Constantinescu, Grigore. Săptămâna muzi- 
cală. Primă audiție în programul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. . ., în: Contemporanul, Bucu- 
rești, 17 III 1967; Pandelescu, ].-V. A/uzică. „Trei dansuri” de Milail Jora, în: Magazin, Bucu- 
rești, 11, nr. 493, 18 III 1967; 'lomescu, Vasile. Concerte-spectacole. Suita de balet de Mihail Jora 
pe libret de Mariana Dumilrescu, în: Muzica, Bucureşti, 17, nr. 6, VI 1967; Ştefănescu. Gruia, Mircea. 
Festivalul. Baletul „Întoarcerea din adâncuri” de Mihail Jora, in: Muzica, București, 17, nr. 10, 
1967; lanegic, Ion. Ca maestrul Mihail Jora despre baletele sale, în: Gazeta literară, Bucureşti, 15, nr. 1 
(792), 4 I 1968; acad. Oprescu, George. Mihail Jora: „Momente muzicale”, în: Scînteia, Bucuresti, 
38, nr. 7818,:7 IA 1968; „,Momente muzicale”, în: Magazin, București, 12, nr. 570, 7 IX 1968; 
Pandelescu, ].-V. Recenzie. „Momente muzicale” -de Mihail Jora, în: România liberă, București, 
26, nr. 7429, 8 IX 1968; Răsvan, Constantin. Recenzie. Alihail Jora: „„Alomente muzicale”, în: Tribuna 
Ialomiței, 1, nr. 178, 14 IX 1968; Blănaru, Ştefan.Cărți, în: Cronica, lași, 4, nr. 4 (155), 25.1 1969; 
Odobescu, Simona. Mihail Jora: Momente muzicăle, în: Contemporanul, Bucureşti,. nr. 8 (1167), 
21 II 1969; Înmânarea Bremiilor Herder — 1969, în: România liberă, București, 27, nr. 7637, 10 V 
1969; Mihail Jora laureat al premiului „Herder'', în: Scânteia tineretului, Bucureşti, nr. 6213, 10 V 

-1969; Popovici, Doru. Recenzie. „Alihail Jura” de George Sbârcea, în: România liberă, București, 27, 
nr. 7695, 17 VII 1969; Oţeanu, Smaranda. Cărți muzicale. G. Sbârcea: „Mihail Jora”, în: Scânteia, 
București, nr. 8136, 25 VII 1969; Ştefănescu, Mircea M. Vitrina cărții de artă. Biografia unui mare 
muzician, în: Informația Bucureştiului, Bucureşti, nr. 5002, 18 IX 1969; O., S. [Odobescu, Simona]. 
Cartea de artă. ;„Alihail Jora”, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 46, 14 XI 1969; Popovici, Doru. 
Baletele lui AIihail Jora, în: Tribuna, Cluj, 14, nr. 2, 9 1 1910; A. LN. Cartea de ară. George Sbârcea: 
„Mihail Jora”, în: Cronica, laşi, 5, nr. 12 (215), 21 III 1970; P.-D., VL. [Popescu-Deveselu, Vladi- 
mir]. Cărți— Reviste— Discuri. George Sbârcea: Mihail Jora, în: S.C.L.A., Bucureşti, vol. 17, nr. 1, 
1970; ]., A. [ Jalobeanu, Anca]. Discografie selectivă „ Electrecord”. A. Creaţii româneşti, în: S.C.L.A., 
București, vol. 17, nr. 1, 1970; Mihail Jora |necrolog/, în: Scânteia, București, nr. 8782, 11 V 197|; 
Mihail Jora |necrolog], în: România liberă, Bucureşti, nr. 8256, 11 V. 1971; Cosma, Viorel. saMeșterul" 
Jora, în: Informația Bucureștiului, Bucureşti, nr. 5508, 12 V 1971; Dumitrescu, Ion. O viață dăruită 
artei (Însemnări ), în: Scînteia, Bucureşti, 40, nr. 8783, 12 V 1971; Funeraliile lui Mihail Jora, în: 
România liberă, Bucureşti, nr. 8258, 13 V 1971; Funeraliile academicianului Mihail Jora, în: Scâu- 
teia, București, 40, nr. 8784, 13 V 1971; Popovici, Doru. Cântecele meşterului Jora, în: România 
literară, București, nr. 20, 13 V 1971; Georgescu, Lisette. Maestrul, în: Contemporanul, Bucureşti, 
ur. 20 (1279), 14 V 1971; Bentoiu, Pascal. :Incandescenţa acestui mare suflet. .., în: Contemporanul, 
Bucureşti, nr. 20 (1279), 14 'V 1971; Grigoriu, Theodor. Omagiu lui Mihail Jora, în: Contemporanul, 
București, nr. 20 (1279), 14 V 1971; M. Dan. Mihail Jora, în: Săptămâna, Bucureşti, nr. 23, 14 V' 
1971; Elian, Edgar.. Retrospectiva muzicală, în: Informația Bucureștiului, Bucureşti, nr. 5512, 17 V 
1971; Lucaciu, Vasile. A[zhail Jora, în: Tribuna, Cluj, nr. 20, 20 V 1971; Cosma, Viorel. Confrun- 
tări muzicale. Momentul artistic Jora, în: Cronica, lași, 6, nr. 23 (278), 5 VI 1971; Abrudan, Lucia. 
Medalion. Jora şi fenomenul muzical românesc, în: Cronica, laşi, 6, nr. 39 (294), 25 IX 1971; Sbâr- 
cea, George. Jora 80, în: Săptămâna, Bucureşti, nr. 45, 15 N 1971; Hoffman, Alfred. Concertele 
săptămânii, în: Contemporanul, București, nr. 43 (1302), 22 A 1971;. Sbârcea, George, 50 de uni 
de la naşterea lui Mihail Jora, în: Muzica, București, 22, nr. 1 (230), 1 1972; Moga, Doina. Discul. 
Chopin: Mihail Jora, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 15 (1326), 7 1V 1972; Georgescu, Lisctte, 
Mihail Jora, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 19 (1330), 5:V 1972; Bentoiu, Pascal. Muzica. Mihail 
Jora, în: Luceafărul, Bucureşti, 15, nr. 19 (523), 6 V 1972; Sirbu, Constantin. Cronica discului. Bale- 
tul „„Demoazela AM ăriuța” de Mihail Jora, în: Familia, Oradea, $, nr. 5 (81), V 1972; Seură omagială 
Mihail Jora la A.T.AM., în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 41 (1352), 6 A 1972; ]., A. [Jalobeanu, 
Anca]. Discografie selectivă „Electrecord, în: S.C.L.A., Bucureşti, vol. 19, nr. 2, 1972; Căplescu, 
rindușa. AM uzică-Muzicologie. Cronica vieții muzicale, în: S.C.1.4., Bucureşti, vol. 19, nr. 2, 1972; 

Delavrancea, Cella. Mihail Jora, în: Tribuna României, București, 2, nr. 11, 15 1V 1973; Georgescu, 
Lisette. Mihail Jora, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 20 (1383), 11 V 1973 ;, Tomescu, Vasile. Llogiu 
cântecului, în: Informaţia Bucureştiului, Bucureşti, 17 SL 1973; Cozmei, Mihai. Muzica noastră 
astăzi, Poezie și discurs melodic, în: Cronica, Iași, 8, nr. 42, 19 X 1973; Hoffman, Alfred. Zecchi — 
Program clasic. Omagiu lui Mihail Jora la Televiziune... ., în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 52 (1415), 21 NIL 1973; Ulubeanu, Nicoleta. Modalităţi de valorificare a folclorului in creația lui Mihail Jora, 
în: Studii de muzicologie, vol. X, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1974; Georgescu, Lisette. Însemnări, în: Muzica, București, 25, nr. 10 (277), X 1975; Albrecht, Hermann. Musikalische Kavalkade. Chorkonzert 
Mil Werken von Joseph Haydn und Mihail Jora, în: Die Woche, Sibiu, S, nr. 418, 19 XII 1975; 

» act de cultură, în: Contemporanul, București, nr. 7, 13 II 1976; Cristian, Vasile. Pagini de anto- 
„sie din muzica românească, în: Muzica, Bucureşti, 26, nr. 6 (285), VI 1976; Popovici, Doru. Poe- 
'ca Marianei Dumitrescu tălmăcilă în muzica lui Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 27, nr. 2 (293), 
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11977; Prezențe românești peste hotare, Concert de muzică românească la Conservatorul din Taşhen, 
în: Muzica, Bucureşti, 28, nr. 5 (308), V 1978; Mihail Jora. Lieduri (disc), în: Îndrumătorul cult. 
val, Bucureşti, 31, nr. 6, 1978; Abrudan, Lucia. Jora și Enescu. Clasic și romantic în muzica româ- 
mească, în: Ateneu, Bacău, 15, nr. 2 (134), VI 1978; Popovici, Doru. 730 de ani de la Revoluția 
de la 1848. Evenimentele de la 1548 oglindite în muzica românească, în: Muzica, Bucureşti, 28, nr. 8 
(311), VIII 1978; Bentoiu, Pascal. Lzeduri de Mihail Jora, în: Discul, Bucureşti, XII 1978; Po- 
povici, Doru. Cântec din fluier... în: Săptămâna, Bucureşti, nr. 425, 26 1 1979; Murgu, Doru. Pre- 
zență de anvergură. Muzică, în: Orizont, Limișoara, 30, nr. 20, 17 V 1979; Din revista Musih und 
Gesellschaft nr. 6]1979. Muzica românească nouă de cameră, în: Muzica, București, 29, nr. 9 (324), 
IX 1979; Constantinescu, Grigore. Unitate și diversitate în procesul formativ educaţional al teatrului 
muzical românesc contemporan, în: Studii de muzicologie, vol. 14, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1979; Dră- 
gulescu, Theodor. Stagiunea de concerte. Seară Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 30, nr. 8 (335), 
VIII 1980; Buciu, Dan..„0O noapte furtunoasă” și „La piaţă”, în: Muzica, Bucureşti, 31, nr. 10 (349), 
X 1981; Creţu, Viorel. „La piață”, în: Luceafărul, Bucureşti, 24, nr. 45, 7 XI 1981; Vieru, Anatol, 
Câtcua trăsături de stil în creația lui Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 31, nr. 12 (351), XII 1981; 
Bentoiu, Pascal. Baletele lui Mihail Jora, în: Muzica, Bucureşti, 32, nr. 1—2 (352—353), I—II 1982; 
Cozmei, Mihai. Mihail Jora — critic muzical, în: Muzica, Bucureşti, 32, nr. 1—2 (352—353), I— 
II 1982; Popovici, Doru. Eufonia mării, în: Tomis, Constanţa, nr. 3, VI 1982; Constantinescu, 
Grigore. Seară Mihail Jora, în: Informația Bucureștiului, București, 30, nr. 9249, 6 VII 1983; Varto- 
lomei, Luminiţa. „Demoazela Măriuţa”, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 29 (1914), 15 VII 1983;. 
Ene, N. [Elian, Edgar). Ballet en premitre ă LOpera Roumaine (Demoazela Măriuţa de Mihail. Jora), 
în: Actualites 7oum., București, 15 VII 1983; Mihail, Laura. Mshail Jora etc., în: Muzica, Bucu- 
rești, 33, nr. 9 (372), IX 1983; Bentoiu, Pascal. Baletele hui Mihail Jora, în: Scena lirică, Bucureşti, 
nr. 2, 1983; Ocneanu, Gabriela. Paralelă între „, Privelişti moldovenești” de AM. Jora şi „Suita sătească” 
de G. Enescu, în: Ser. mutzicol., Iași, 1983; |Camil, Dana/. Opera Română. Demoazela AMăriuţa — Car- 
men, în: Muzica, Bucureşti, 34, nr. 3 (378), III 1984; Constantinescu, Grigore. Premiere românești 
la Opera Română din Bucureşti, în: Scena lirică, Bucureşti, nr. 3, 1984; Negulescu, Claudiu. zorile 
primăverii, în: Flacăra, Bucureşti, 6 VI 1986; Popovici, Doru. Omagiu ledului românesc, în: Muzica, 
Bucureşti, nr. 7, VII 1986; Constantinescu, Grigore. Premieră la Opera Română. Baletul „Curtea 
veche” de Mihail Jora, în: Informaţia Bucureştiului, București, 33, nr. 10171, 5 VIL 1986; Mun- 
teanu, I. Calendar. 1—15 august. Mihail Jora, în: Tribuna României, București, 15, nr. 320, 15 vIi 
1986; Romeci, Anca. Cronica discului. Și sar hume 1..., în: Săptămâna, Bucureşti, nr. 30 (815), 25 VII 
1986; Dogaru, Anton. Înregistrări vecondiționate, în: România literară, Bucureşti, 16 X 1986; Varto- 
lomei, Luminiţa. Balet. Scară Mihail Jora, în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 49 (2090), 5 XII 1986; 
Creţu, Viorel. Seară de balet. Gânduri mai noi, în: Flacăra, București, 35, nr. 50, 12 XII 1986; 
Cosma, Viorel. Spectacole lirice şi coregrafice româneşti în premieră, în: România liberă, Bucureşti, 
nr. 13123, 15 I 1987; Constantinescu, Grigore. Muzică. Seară de balet Mihail Jora — premieră la 
Opera Română, în: Tribuna României, București, 16, nr. 337, 1 LV 1987; Romeci,. Anca. Cronica 
discului. Impresie frugală la Giverny, în: Săptămîna, București, nr. 30 (971), 28 VII. 1989; Leites, 
Rufina. Moscova. Muzică românească pentru pian, în: Muzica, Bucureşti, nr. 9—12, IX—XIL 1989; 
Moisescu, Titus. Epistolaria. Muzicieni români în Bagini epistolare, în: Muzica, București, |, serie 
nouă, nr. 1, 1990; Gheciu, Radu. Evocări. Umberto Pesstone, în: Muzica, București, 1, serie nouă, 
nr. 3, 1990; Sava, Iosif. Puterile radiofoniei muzicale, în: Contemporanul, Bucureşti, 1, nr. 30, 9 XI 
1990; Rebreanu, Liviu. Inedit. „Jurnal” (XVIII), în: Viaţa Capitalei, Bucureşti, 1, nr. 47, 29 XI 
1990; Rebreanu, Liviu. Inedit. ,, Jumal” (XIX), în: Viaţa Capitalei, Bucureşti, 1, nr. 48, 6 XII 
1990; Florea, Anca. Pictorul și muzica. Personalități ale vieții muzicale în plastica lui Theodor Pallady, 
în: Almanah Luceafărul, Bucureşti, 1990; Şerban-Pârâu, Oltea. Fundaţia „, Jora”, în: Actualitatea 
matzicală, Bucureşti, 1, nr. 18, I/AII 1990; Fundaţia „, Jora”, în: Melos, Bucureşti, 2, nr. î, | 199; 
Rebreanu, Liviu. Inedit. „Jurnal” (XXIII), în: Viaţa Capitalei, Bucureşti, 2, nr. 3, 241 1991. 
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DIN CORESPONDENŢA LUI MIHAIL JORA 

Text stabilit şi prezentare — ILEANA RAȚIU 

Note și comentarii — ILINCA DUMITRESCU 

Multe nume strălucite aparținând culturii româneşti şi universale s-au adresat în 
scris lui Mihail Jora. Dintr-un fond uriaş, constitui de-a lungul a peste şase decenii, am 
selectat un număr de 20 de scrisori — prezentate cronologic —, din care se poate reconstiiui 
figura impunătoare a muzicianului, Profesorului, creatortihii şi omului Mihail Jora, perso- 
nalitate de primă importanță a muzicii româneşti. a 

1. Alfred Alessandrescu scrie în 15 ianuarie 1920, oferind informaţii (imteresanie, 
unele dintre ele chiar inedite pentru noi ) despre evenimentele muzicale cele mai recente, pelre- 
cute în timpul lipsei din țară a hui Mihail Jora, care se afla la studii în Paris. 

„2. În scrisoarea sa din 15 noiembrie '1920, Al. O. Teodoreanu se referă la revista 
Viaţa românească din I aşi şi la eventualele colaborări ale prietenului său muzician. 

3. "Stan Golestan, care a desfăşurat o susținută activitate de promovare a muzicii 
românești în Franța, dă-unele detalii despre preocupările sale în această direcție, în scrisoarea 
din 6 decembrie 1924. 

4. În 6 noiembrie 1934, Dinu Lipatti. îi comunică i iubitului său Profesor : vecentele 
contacte personale cu viața artistică şi muzicală pariziană. 

5. În scrisoarea sa din 21 mai 1935, Filip Lazăr se referă la ajulorul pe care î l-a 
oferit foarte tânărului său coleg Dinu Lipatti, sosit la studii în capitala Franţei. 

6. Într-o scurtă scrisoare trimisă de la Paris în decembrie 1935, George Enescu oferi 

dale despre creaţia proprie Şi despre dificultățile financiare întâmpinate de concursul de coni- 

poziţie pe care îl înițiase în fară. 

7. Sabin Drăgoi îi mulţumeşte hii Mihail Jora pentru aprecierile exprimate în scris 
la adresa operei sale Kir lanulea, şi-l roagă să includă într-un viilor concert ce-l va dirija 

Dagini din această lucrare. . 

8. În scrisoarea din 28 mai 1939, pianista Siluia Șerbescu î îşi manifestă satisfacția şi 
recunoştinţa pentru concertul de la Cluj, în care a colaborat cu Mihail Jora. 

9. Marțian Negrea, refugiat împreună cu familia, mmulțatmeşte lui Mihail Jora 
Bentru Breţiosul sprijin acordat în vederea transferării la Academia de Muzică din Bucureşti. 

10. În iunie 1941, compozitorul Leon Klepper răspunde cu recunoştinţă ajutorului 

oferii cu mărinimie de Mihail Jora. 

11. La 8 noiembrie 1941, Ludovic Feldman trimite o scrisoare de felicitare, în Care 

relevă calitățile morale ale profesorului şi prietenului său. 

12. Scrisoarea lui Ionel Perlea, datată 10 noiembrie 1945, este edificaloare penlrii 

condițiile ce au impus rămânerea sa definitivă în străinătate ; totodată conţine informaţii 

privind activitatea sa dirijorală în Italia. 

-13. În iulie 1947, Constantin Silvestri îi mărluriseşte lui Mihail Jora conslernarea SA 

în urma înlocuirii acestuia de la conducerea Conservatorului din Bucureşti. 
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„uit în 14 De la Sinaia, Paul Constantinescu trimite în vara anului 1952 o scrisoare plină de haz, cu intenţia de a alina suferinţele Prielenului, aflat într-un moment dramatic al existeu- jei sale. | DI CO N 15. În:24:tulie.1959 Sandu. Albu roagă pe. Mihail. Jora, să-l sprijine în vederea epalrierii sale, după 14 ani de absenţă. i 
zii 16, Marcel Mihalovici mărturisește, în scrisoarea ce o trimite de la Paris în 20 octoizibrie 1965,-imensa importanţă pe care o are în creația sa exemplul operei enesciene. 17. Compozitorul belgian Jean Absil, ataşat vieții muzicale a ţării noastre şi folcloru- lui românesc, pe care l-a utilizat în propria sa creație, lrimite la 1 septembrie 1967, în ajunul Festivalului internațional G. Enescu, o scrisoare lină de recunoştinţă pentru solicitudinea şi calda prietenie cu care a fost înconjurat în timpul festivalului anterior, şi îi recomandă lui Mihail Jora pe unul din elevii săi, viitor Participant la concursul de pian. : | 18. Pianista Cella Delavrancea mărluriseşte, în puţine dar semnificalive” aprecieri, admirația pentru balebul Întoarcerea. din adâncuri, a cârai muzică a ascultat-o în februarie TB i 

19. Sculptorița Miliţa Petrașcu, admiratoare constantă a lui Mihail Jora, se referă în Scrisoarea ce-i-o adresează în septembrie 1968 la proaspăl apărulul vohim- Momente muzicale al compozitorii şi la bustul cei l-a exccutăl,-cu câțiva ani în urmă, Dă a 201 Theodor Grigoriu evocă, în scrisoarea sa de felicitare din 8 noiembrie 1970, almos- fera deosebită a anilor de siudiu, în casa măestrului săi. ADE E -. e „ii i Pianista Ilinca Dumitrescu este semnalara unor - pertinenle nole. şi comentarii ce însoțesc "această corespondenţă. * . :: i a 

ai a eat DE, 
4 
“y 

Îi mt ie ALFRED. ALBSSANDRESCUS “CĂTRE MIIAIL; JORA 
Ai Sai N a i DN aa Ş Buicitreşti, 175 ianuarie 1920 

it a Pa . Dragă Mișucă, ÎN i 

„: 2 Zilele trecute am văzut pe Enescu, câre a plecăt imediat la Dorohoi, unde stă vreo 
zece zile.şi apoi se'reîntoarce la Paris 3%, El m-a'stătuit să nu plec încă la Paris, căci nu 
e.timpul acum. E drept.că leul nostru a scăzut considerabil | . . AR Ia 

„ „Ieri seară am acompaniat la un concert pe Dna, Cincinat: Pavelescu, născută Viar- 
dot: Garcia 2,6 cântăreaţă cu 6 școală admirabilă ; e nepoata Pâulinci Viardot și La Mali- 

_ Concertele simfonice sunt acum dirijate, pentru o scrie de opt, de Gogu Gcorgescut* 
de la-Berlin; Ei bine, drept să-ți spun, e un dirigent extraordinar. .Ca exterior, ai zice că e 
Nikisch..2%1. A dirij at admirabil a 5-a, -Patefica de Ceaicovski ete; Mâine va-dirija Don Juan 
de Strauss. Speră să dea și Simfonia a 9-a. Da 
ce În Rampa. s-a publicat răspunsul tău,. care. n-are cusurul decât că e prea urban. 

Îi mulţumesc și pentru apărarea ce mi-ai luat-o. Cred că franzclarului i.s-a oprit franzela 
în gât când l-a citit; %2 Ți-am trimis..un număr. prin poştă. De asemeni Muzica No 1 şi 2. 
„Aştept promisiunea de a ne. trimite ceva. pentru Muzica. „Dă-ne mai întâi un 
răspuris la aricheta noastră : Ce credeţi despre muzica românească în general, şi asupra viito- 
rului ei îi special, dacă poate da naştere dezvoltării unui gen muzical Superior. : | 

n numărul ce apare peâte o săptămână, sunt publicate câteva răspunsuri. Restul 
răspunsurilor îl vom publica în numărul celălalt 5%, - e i: i 
+3." Apoi dă-ne un apergu asupra vieţii muzicale la Paris, **. - -- -... EI 

„* ” A-propos de Colonne, cu nu-mi prea fac mari iluzii, având în vedere șovinismul 
[ranţuz. A promite nu înseamnă şi a-te ţine de promisiune, 5% | 
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mii. „-Spune-i lui Mănucă *. că-sunt supărat pe el că.nu mi-a: scris. Spune-i că:mi trece 
supărarea dacă mai scrie și el ceva pentru. Muzica. De rândul.ăsta, 'eu mă -ocub mai. serios 

    

şi nu va mai îi amputat. îi | a 
i... Transmite soției tale omagiile mele, iar ție îţi strâng mâna prietenește. : -.! 

Ra 

SĂ , i . 2 . a i ERE ba “ DR a , A i SRI i aa | 23 + : Cu drag 

e rana i ERIE pa ; î i : a ALFRED 

- E Di pa | ă . NP a , A “i ) ' a : ; i i 

IE CI E - pi Di | ist Fi A? RI SE IESE - 2 ata , PI te ea o CII I n manuscris în: cerneală: ! iat „- mi ) : : 3 a 

n At tame tii Fond M. - Jora: al Bibliotecii Uniunii Compozitorilor i: iti st die 
! E Pa îi Di i FM] 375 Să Mii aa Materia a Sg a IN 

„i Rai IDEE ei pi. A Asi iai pa A, a ? i, a bă si, A DI ID ai ” a, „NOTE: e e ta - ; . CIRNIIRR IRI DEI PE Ia Ie) Ra d: a a Na qm Neg aa bag Nat et 
E . ENI pu za Pa a ra, pa pei N E II A ta 

7 00 99 Alfred Alessandrescu (1893-— 1959) '— compozitor, pianist, dirijor: profesor, critic muzical. 
„51% George Enescu sosise de la Paris în ţară, deoarece la 23 decembrie 1919 încetase din 

viaţă la Dorohoi tatăl său,.Costache Enescu... 4... : iii! ăi Ni . i 
! pa 

„i n.,39 Garcia — familie ilustră de cântăreți și muzicieni de origine: spaniolă: Manuel del. Popolo 
Vicente (1115—1832), unul din cei mai mari tenori ai. timpului, 'a avut.un fiu — Manuel, (1805— 
1906, bariton, profesor de canto la Conservatorul din Paris) și fiice 'pe Maria Feliciă căsătorită Mali- 
bran (1808—1836, celebră soprană dramatică) și: Pauline căsătorită -Viardot (1821—1910,: renumită 

Pi ei ea pe Sa ba mezzo-soprană, a predat și la Conservatorul: din. Paris): +... » :: pa at 
>. „ai. Alice Viardot-Garcia —.descendentă a familiei; soţia poetului. și magistratului: Cizicinat Paut- 
lescu (1872—1934). În nr. 2 din 1919 al revistei Muzica (p. 81—88), Ion Nonna: Otescu face un 
portret al cântăreței (vezi O. L. Cosma — Hronicul muzicii româitești — vol: 6, p. 49). A 
în 980-George Georgescu (1887—1964) — dirijor, director al Operei Române şi al Filarmonicii 
din București, membru corespondent al Academiei Române. În al doilea deceniu al secolului nos 
tru, muzicianul făcuse o carieră de succes la Berlin, 

351 Arthur Nikisch (1855—1922) — dirijor austriac de origine ungară. . - 
” %2 În scrisoarea anterioară (Bucureşti, 27. decembrie 11919, FM] 373), Alfred Alessandrescu 

îi comunica prietenului său: „Îţi trimit aici un articol ce te priveşte, publicat în Rampa nr. 685 
„Şi 684, şi semnat A. M., sub care se ascunde un cunoscut franzelar de lux din Capitală, Dl. Artur 
Miller. Ar trebui să-i răspunzi ceva prin Rampa (Str. Sărindari 1). Articolul sus-zisului franzelar â 
făcut aci destulă vâlvă printre muzicanți. Publicarea lui l-a costat 2 000 lei.” , 

Alăturăm o notă a muzicologului Octavian Lazăr Cosma, ce aduce unele clarificări: 
„În Hronicul muzicii româneşti, vol. 6, p. 231—232, este prezentată polemica în jurul reper- 

toriului Operei Române, sub titlul Opinii despre repertoriul Operei Române, pornindu-se. de la artico- 
lul publicat în revista Mazica de către M.. Jora, 'sub titlul Operă Română (2: “1, 'noiembrie 1919, 
p. 15—20). Compozitorului “i: s-a răspuns în Rampa! (3, 683 și 684, 25 și 26 decembrie :1919), sub inițialele, nedecriptate până acum de „noi; A. M.: (Cultura muzicălă 'a-publăcisluii nostru. Refleciile 
uni spectator, relativ. la articolul „Opera Română”. din revista! ,„Xluzica” Dei a a a 
„ii... Recent, la:semnalarea Ilincăi Dumitrescu,: despre; o referire la această. dispută, : finalizată 
printr-un răspuns al lui M. Jora, am descoperit că într-adevăr există un epilog. Este vorba de 0 
scrisoare expediată de M. Jora (Paris, 3 ianuarie 1920). ziarului Rampa, după ce primise de la: prie- 
tenul său A. Alessandrescu (așa cumireiese dintr-o'altă Scrisoare) articolele lui. A: M. i: 
n 9» “Tonul caustic, ironic, sarcastic: apare în fândurile. expediate: de M. Joră, care își: reafirmă 
și cu acest prilej atitudinea negativă faţă de, muzica operelor.lui G.. Puccini și :R.: Leoncavallo. Se 
declară satisfăcut că, în poziţia estetică declarată, se află în compania: unor muzicologi celebri, „Ple- 
dează cu înflăcărare pentru dreptul la opinie, pentru respectarea acesteia, pentru libertatea  judecăţi- 
lor artistice. Se mândreşte că se află pe aceleași” baricade,. prin creaţie, cu A. Alessandrescu (Rampa, 
4, 699, 11 ianuarie 1920, p. 1). . : spc: i a aia a ti 
„.îî i :3%9 Ancheta Muzica românească, declanșată: în ; paginile revistei' Muzica: (în. faza 'a treia. de 
apariţie, de după .19 19), se va desfăşura pe parcursul anilor 1920— 1921. Începutul este marcat de VĂ 
din ianuarie 1920 (vezi O. L. Cosma — Hronicul muzicii româneşti, Vol. 6, p. 41: și 45—46).. AU 
“ăst Zirra, N. Caravia, C. C. Nottara, răspuns muzicieni ca E. Căudella, 1. N. Otescu, G. Breazul, Al. . 
D. Cuclin, A. Alessandrescu, C.: Brăiloiu, D." Dinicu ș.a. Articolul lui Mihail ' Jora va 'apaâre în numă- 
Tul- 12 din octombrie 1920, p.301—303, rc i 

îi Mihail Jora se afla în Paris la studii (1919—1920)- : ie ci 
335 Prin mijlocirea lui George: Enescu,: Gabriel Piern€ :va, dirija. în concertele Colonne din 

Paris; în februarie .1920, poemul simfonic Acteon, de Alfred Alessandrescu (vezi monografia A//re 
Alessandrescu de Vasile Tomescu, Ed. Muzicală a. U. C., Bucureşti, 1962,. p. 64—66). .- 

980 Emanoil (Mănucă) Ciomac (1890— 1962) — critic muzical și scriitor, - i 
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Di striiit ati pini ii “ALGO, TRODOREANUZT către MINALL JORA 

i lași, 15 noiembrie 1920 

Dragă Mişule, 

e =. ; Dacă în urma unui banal accident (iţi evit descrierea) n-ar fi trebuit să. Suport o injecție de „anti-tetanic”, şi dacă în-urma, acelei injecții mâna mea dreaptă (nu pot scrie cu stânga) n-ar fi-luat. proporţiile unui stâlp de telegraf (fără avantajul insensibilităţii), desigur că primul curier ți-ar fi adus mulțumirile: mele pentru simpatia care o arăţi piesei al cărei jumătate de autor sunt. 3% | Aa 
, „Nici acuma nu sunt complet restabilit, dar am părăsit patul și mă distrez urmărind deplasările. pe care le face umflătura provocată de serum. Actualmente, port chiar aproape de încheietura mânei o proeminență sferică, de mărimea unei mandarine şi de culoarea unui nas de beţiv.. Urmându-şi mersul ci fatal, mă aştept ca umflătura să se comunice la mână, de acolo la degete şi pe urmă (cine ştie?) poate în aer. “ e 

„+ + În chiar ziua când am primit scrisoarea ta l-am trimis pe Ionel % la Viaţa Româ- Hească, să comunice propunerea, pe care,o faci, Domnului Ibrăileanu. *% Am indeplinit această formalitate numai ca să-ţi pot da un răspuns pozitiv, căci nu mi-am închipuit nici un moment.că o cronică.muzicală iscălită de un nume a cărui taimă (cum ar zice fr. Frunză) a trecut graniţele țării, să fie primită altfel decât bine, 2 Dacă ai vreun articol terminat, ar îi bine să-l trimiţi imediat, pentru a putea șă apară peste două sau trei numere. De obicei când apare.un număr, imediat următorul e şi pus sub tipar, iar celălalt cu sumarul fixat. De altfel, despre aceasta vom vorbi peste câteva zile la Bucureşti, unde mă voi opri în dru- 
mul spre T. Severin, unde mă duc să depun jurământul (fiiserios) de supleant la tribunal.22 Cum cred că am să obțin un concediu (de reculegere), sper să am fericitul prilej de a-ţi 
asculta şi aplauda: poemul'%% pe care doresc să-l găsesc inţeles şi apreciat (citeşte ovaţionat) de publicul capitalei. | a 

Cu cele mai afectuoase sentimente de prietenie, 

PĂSTOREL 

— manuscris în cerneală 
— FM] 494 | 

NOTE. : - , ” . ! da” 

- 387 Alexanidru. Osvald. (Păstorel) . Teodoreanu (1894— 1964) — scriitor și publicist. A făcut parte din cercul Vieţii româneşti. M. Jora a compus pe versurile sale liedurile / udiscreții şi La cramă, op. 18 (1938), i i i | 
„_ 2% Probabil referire la basmul dramatizat Rodia de aur, Scris în colaborare cu Adrian Maniu, 

publicat in Viaţa românească şi reprezentat pe scena Teatrului Naţional din București în stagiunea 
1929/30. (Informaţia: o deţinem de la Simona Cioculescu; cercetător științific la Muzeul Literaturii 
omâne din Bucureşti). ; III ” pa a 

239 Jonel- Teodoreanu (1898—1954) — scriitor, a făcut parte din cercul Vieții româneşti. A 
profesat avocatura. Fratele lui Al. O. Teodoreanu. Na , , Aa 

259 Garabet Ibrăileanu (1871—1936) — critic, istoric literar şi romancier. Profesor universitar 
animator al revistei şi cenaclului Viaţa românească (1906—1933). 

*1 Este vorba de materialul scris de M. -Jora şi apărut sub titlul Cronica muzicală. Con- 
certele „Filarmonicii. în revista “Viața româncască,: 12, nr. 10, decembrie 1920, p. 620—623. (Infor- 
mMaţia o deţinem de la muzicologul O. L. Cosma). NE SE AR 

32 AJ. .O. “Teodoreanu a făcut studii juridice la București, a avut o'scurtă carieră în magis- 

la lași, 

tratură, 

%3 Este vorba: de Poveste indică op. d (1920), 'pocm simfonic pentru orchestră cu solo de 
tenor, după M, Eminescu. Prima edita avut loc la Bucureşti, în 15 decembrie 1920, Filar- monica fiind dirijată de către compozitor. o | 
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Di iti ui STAN GOLESTAN 24 către MINALL JORA 

Paris, 6 decembrie 1924 

„Cher ami, * 

Je viens "der revoir notre jeună ami Mihalovici 5 de retoui du ] pays. IL în 1"apporte 
entre. autres choses. . . une'bonne nouvelle de. vous. Mihalovici me'dit avoir enteridu j Jouer 
par Filip Lazăr *% de merveilleuses pi&ces pour piano 'de votre composition. „97: 

: Cela' me râjouit; croyez-le bien vivement, car je garde” un souvenir ardent, de. votre 
tres belle Suite moldave. 58 MI aa 
"Je vous rappelle votre „promesse du printemps dernier ; ; promesse de 'm' envoyer 

de votre musique, surtout de la musique de chambre” “que ja 'ai  maintes occasionis, de faire 
executer ici. 5% - aa 

'aurais &t6 sincărement: heureux de voir figurer, votre noii ă la s6ance du 23 
e Decembre prochâin ă ă Bordeaux. n Ă 

Dites, je vous prie, au Maestro Nonna Otesco, que son delicat Roseâni« 400 sera admi- 
rablement chant6.ă cette sance par un. tenor. J ai transpose cette pâge, Sans meme lui 
demander l'autorisation. | 

, Envoyez moi'donc 'vos pitces pour piano, ou iautre Cnose, car i ai entore, uri i concert 
ă Dijon, vers la fin de Janvier. 

Veuillez presenter mes 'respectueux hoinrnagăs ă Madarae: Jora, . 'et recevez, "Cher 
ami, avec mon bon souvenir I'assurance de mes sentiments les plus sincărement devouâs, 

ip, s: p ai €gar& votre adresse, aussi excusez-moi si je vous envoie” mă eră par 
une voie dâtournee. | | a i 

Pi pure apă fat cr „n 

— manuscris în cerneală 

— FM] 218 

NOTE : | ti ” 

"394 Stan Golestan „(1875— 1956) — compozitor: român, stabilit la Paris. Critic muzical la Le 
Figaro, profesor, | 

„39% Marcel Mihalovici (1898— 1985) — compozitor - român, stabilit la Paris. ..-: 
396 Filip Lazăr: (1894— 1936) — - compozitor român, piânist concertist, „profesor. 4 Stabilit la 

Paris. : 
39 Este vorba de suita Joujoua Dour Ma Dame op. 7 ( 1924), pe care.F. Lazăr o va cânta 

în primă audiție la 17 ianuarie 1925, in concertul organizat de Societatea Compozitorilor Români 
la Bucureşti (vezi în acest volum: studiul Mhail Jora. — Creaţia Pentru pian şi scriitura pianistică 
de Ilinca Dumitrescu). 

"3% Suita pentru orchestră Privelişti moldovenești op. 5 (1924). “Prima audiție a av „usese loc la 
Bucureşti, la 4 mai 1924, Filarmonica fiind dirijată de George Enescu. 

- 39 Stan Golestan s-a ținut de cuvânt, ajutând la programarea unor lucrări. ale compozi- 
torului în diferite concerte (a se vedea şi .celelalte scrisori ale lui Stan. Golestan către Mihail Jora 
în Fondul M. Jora, la U.C.M.R.). 
„4% Ton Nonna Otescu (1888— 1940) — compozitor, dirijor, profesor la Conservatorul de Muzică 

din București. 
- Probabil referire la Dausul trestiilor din baletul Jeana Cosânzeana (1918), aici: intr-o versiune 
pentru voce şi pian (vezi şi vol. 9 din Hronicul muzicii româneşti de O. L. Cosma, Id. Muzicală a 
U.C.M.R., București, 1991, p. 80—83). Sai ARIE 

'310 

P
O
 

O
 
A
 

 



A apa DINU LIPATEIA către MIIAIL JORA 

îi Pâris,:6 noiembrie 1934 

i. 

i. « Iubitul meu Profesor, 

„Nici nu îndrăznesc să mă înfăţișez în faţa Dv. după ce am fost atât de nepoliticos în 
ce privește corespondența. Și totuși am acest curaj ( !), motivând lunga mca tăcere prin fap- 
tul că până zilele acestea n-am avut nici o noutate de seamă pe tărâmul compoziţiei. 

Ieri însă au început.:-;am fost, la Maesţrul Dukas. “2 M-a primit foarte amabil 
şi mi-a spus că, oricând vreau să viu la.D-lui, porțile îmi sunt deschise. Din păcate, nu dă 
lecţii particulăre, ci numai la Ecole Normale, şi în privinţa aceasta e imposibil de înduplecat. 

| Am fost nevoit deci să mă inscriu la cursurile Disale, urmând ca de luni 12 noiem- 
brie să mă prezint regulat, o dată pe săptămână. *% Chiar dacă nu-i aduc la fiecare lecţie 
câte ceva nou, tot profit, ascultând sfaturile pe care le dă altora. | o 
„1... A rămâs ca pe ziua de joi să-i prezint lucrările mele şi totodată să stabilim felul de 
lucru pentru acestan. +. a N 

„Afară de mine mai sunt doi români înscriși la compoziţie : unul Stoia *% şi un altul 
Pauker ** (După, câte am inţeles, acesta din.urmă-e un fost elev de-al Dv.) | 
n 1..:.-Acum Să vedem ce părere va avea Maestrul Dukas despre.„,ţiganii” +% mei ! (Cum 
voi ajunge acasă Vă voi descrie pe larg impresiile.) |. | 
„Cu suita stau bine : e gata, revizuită şi trecută pe curat. Nu o mai reține decât 

vizita la Maestrul, apoi ia drumul Bucureştiului și își permite, dacă Dv. consimțiți, să Vă 
facă o vizităînainte de a se opri la Casa Școalelor. * Aş fi încântat să ştiu că a fost revizuită 
de Dv. inainte de a se prezenta la concurs %%; de aceea imi permit să Vă rog să nu-i refu- 
Zați vizita, | | 

Vă mulţumesc din suflet pentru nemărginita cinste ce mi-aţi face, executând-o la 
Filarmonica,.Un singur. lucru e cam dificil de aranjat :. părţile de orctiestră. În privinţa 
aceasta m-am.tot gândit şi am ajuns la. convingerea că, pentru a le scoate bine, tot eu tre- 
buie să. le.fac. (Ideea .am adoptat-o în .urma, unei triste experienţe, făcută pe socoteala 
-Primei.părți : am lucraţ la curăţitul ei mai mult decât la celelalte două nescrise |) - - 

, În orice caz, aș putea fi gata până în martie cu ele, dacă Dv. credeţi că ar fi mai 
bine să le fac Cuci a) | . 

1” * Relativ-la acel concert; mi-aş permite să Vă întreb de ce natură este: un sinifonic 
obișnuit, sau unul organizat de Societatea Coinpozitorilor ? i 

În cazul când vreţi şi puteţi plasa suita într-un program, de o mie de ori prefer 
s-o ştiu dirijată de:Dv., decât de;Maestrul Georgescu. “* O să am regretul de a nu fi şi cu 

e faţă la execuţia ei o -. 

Am primit și de la Soc. Compozitorilor o înştiinţare in care imi spune să trimit „de 
urgenţă” lucrările mele simfonice spre executare. Mulţumesc foarte mult Societăţii, dar 
pentru moment aceasta c o imposibilitate. 

Şi acum, să Vă spun despre altele. , Na 
Am fost la Maestrul Cortot “9, care m-a primit cum nu se poate mai amabil. Mi-a 

promis, fără să-i pomenesc nimic, un loc la vreun concert în iarna aceasta, dirijat poate 
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chiar. de D-lui..Din păcate anul acesta nu prea e în Paris, dar mi-a recomandat ca in lipsa D-lui să lucrez cu Yvonne Lef&bure “il care, după părerea Maestrului, este cea mai bună pedagogă de aici. Cu | i 
ntr-adevăr, de la prima lecţie mi-am putut da seania că este o fină muziciană, extrem de cultă și, în același timp, o executantă de prima calitate. 
n ce priveşte prezentarea în faţa publicului parizian, fiţi sigur că mă voi produce numai în cazul când voi fi perfect pus la punct, aşa încât concertul de Liszt 412, pe care l-am ales pentru această ocazie, să fie impecabil, atât din punct de vedere muzical, cât şi tehnic. (Concertul acesta va fi eventual prin februarie-martie.) 

„De altiel, aceasta nu mă împiedică să lucrez serios mai departe şi să profit de sfa- turile profesorilor de aici. -: : citi... A Rae Pa 4 i, 

"Cu compoziţia nui stău bine : tot n-am compus nimic | Sau că 'sunt prea sever cu mine însumi ( !),'Sau că n-am inspiraţie, 'cert'e că până acum âm schiţat şi am rupt câteva teme pentru o sonată care, cu o încetineală exasperantă, întârzie să sosească. Ea 
„„* * Nuevorbă că deluni, cu sau fără chef; trebuie să compunceval o. 

„ „Apoi aştept şi concertele dir iarna aceasta care, netăgăduit lucru, mă vor mai invi- ora din'acest punct de vedere. RR a i a ti taie 
a EI : ia ger i a De când s-a deschis stagiunea muzicală am ascultat lucruri, destul de interesante. 

Aşa spre exemplu : două festivaluri ruseşti cu Prokofiev şi Stravinski. Primul in concertul său pentru piano şi orchestră, iar'al doilea dirijând din compoziţiile sale şi având ca solist pe fiul său în Concertul şi. Capriccio pentru piano. Dacă Prokofiev nu m-a entuziasmat, 
Stravinski m-a lăsat extrem de rece, pot spune chiar puţin decepționat. i 

„Apoi am ascultat un simfonic dirijat de Cortot la' Ecole Nosmalg, în care a prezentat, printre altele, o suită extrem de nostimă- a unui 'oarecare Ferroud 413, : intițulată Types. im 
„_'* Ca pianiști am ascultat pe Arthur Rubinsteint4 intr-un recital, Este un artist cu mult 
temperament, dar care în unele lucruri se cai rătăceşte în interpretări; iertat să-mi fie, cam-greşite. Aşa spre exemplu Sonata de Chopin în si minor a interpretat-o într-o: manieră 
cu totul nouă, dând pasagiilor tehnice o importanță: prea mare şi trecând pe cele melodice 
pe planul al doilea. A scos, cu alte cuvinte, o bucată de pură virtuozitate dintr-o piesă ex- 
presivă.și capricioasă cum e această Soială.. i ii i 

„Am ascultat apoi la discuri un recital: Vladiini” Horowitz. 45E ceva: formidabil, 
care frizează perfecțiunea. Am avut fericirea să-l ascult 'mai de mult la Bucureşti şi acum, 
pentru a doua:oară, trebuie să constat că acest” Horoywitz întruneşte 'în el cele mai mari 
calităţi visate-de:vreun pianist. ' Ce bine mi-ar! părea să-l'Tnai ascult iarnă: aceăsta în 
Carne şi. oase |... ip ! 

isi 

! tv: 
dp 

, : „: „a 1 air i 3 

Joi ne ducem la recitalul lui Walter Gicseking 48 ; imi pare bine că pot să'ascult şi 
„pe acest mult lăudat pianist. Apoi pesteo săptămână. .. Toscaninit!? în patru simfonice! ! 

Interesant, nu? a ar 
, . Dr .. e pd [i 1 

„: * Şi acum, înainte de a incheia, ţin să Vă mulţumesc din tot .sufletut pentru frumoa- 
sele cuvinte ce aţi pus pe diploma mea şi care m-au mişcat extrem de'mult. Merit -eu: într- 
adevăr atâta bunătate? | NI ti 

| Vă rog să transmiteţi' Doamnei. Jora respectuoasele mele sărutări :de mâini. Dv. 
primiţi Vă rog din parte-mi profundele mele sentimente de recunoștință şi admiraţie. -.; 

Al Dv. devotat, Ii i e 

Mc .. a, 

DINU 

aa mii t— scrisoare dactilografiată : . ! 
pt Aa ini n — FMI] 536 - .i Re 
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NOTE... pa fi ; PI 

"401 Diuu Lipatti (1917— 1950) — "pianist 'concertist, compozitor, profesor, critic muzical, 49% Paul Dukas (1865-— 1935) — compozitor şi! critic. muzical francez! Profesor. la Ecole 
Normale de: Musique din Paris :(1928—-1935). î: i i e 

4% Din 1934 până în 1939, D. Lipatti urmează Ecole Normale, cu Alfred Cortot .și:. Yvonne Lefebure (pian),, Paui Dukas. și Nadia Boulanger, (compoziţie), Charles, Mânch .(dirijat).- “ 403 Achim, Stoia (19 10—.1973) — compozitor, „dirijor, profesor la Conservatorul de: Muzică din laşi. Între anii 1934— 1936 a studiat la Paris, la” Schola Cantorumn şi la Ecole Normale:de Musi-. 
que (compoziţia cu P. Dukas). ici e : 

1% Alexandru ' Paucker. —:pseudonim iFraiicis Chăgrin.. (n.:19C5, Bucureşti —'m. 1973, Lon. 
dra) — compozitor. de origine română, dirijor, militant. pentru răspândirea valorilor - muzicii contem- 
porane. Studii la București cu M. Jora (armonic), la Zărich, la Ecole Normale de Musique din. Paris 
cu P. Dukasşi N. Boulanger. A fost membru al Societăţii Compozitorilor Români. Stabilit a Londra 
şi Paris. (Informaţiile le 'deţinem de' la muzicologul Viorel Cosma). o. 

| 3% Suita simfonică: Şătrarii- (1934), "dirijată în- primă” audiție la Bucureşti de către Mihail 
Jora, la pupitrul :Filarmonicii, în 23 ianuarie 1936. Lucrarea a obținut Premiul 1 onorific George 
Enescu în 1934 şi Medalia de argint a Republicii Franceze pentru compoziţie, în 1937, -  .: 

107 Casa Şcoalelor (Bucureşti). — înfiinţată „în. 1896 şi având ca scop principal editarea de 
cărţi literare şi de cultură gencrală, destinate bibliotecilor publice. Concursul de compoziţie G. Enescu 
se desfășura: 'sub auspiciile 'ăcestei instituţii. * : a a 

+68 Este vorba de concursul pentru decernarea premiilor 'de compoziţie G. Enescu, ce a'avut 
loc în anul: 1934. la: 9. decembrie.: ÎI Ra RE i a a ra 

„A George (seorgescu. -- at iii i, m pai Dia 
„n i 410 Alfred. Cortot (1871—1962) —:pianist concertist;i dirijor şi pedagog. irancez. 'În :1918 fon- 
dează la Paris, impreună cu A. Mangeot, Ecole Normale de Musique, pe care o va conduce până 
în, ultimele clipe ale existenţei sale. IN o , , i, 

sii Yoonne Lefebure (1898—1986) —: pianistă  concertistă franceză, elevă și apoi asistentă 

... 

a lui A. Cortot. Profesoară la'Ecole Normale șiila .Conservâtorul din Paris.. .: 
312 Concertul ur. 1 în Ali bemol major. de. F..:Liszt, pe care îl va. interpreta în 24 decembrie 

1934. | of DE 7 par pi pari Fa i ta a a 
008 Picrre-Octave.. Ferroud .(1900—.1936).—- compozitor, critic muzical francez. A. fondat in 
1932 societatea Trifon; ce'a jucat un' rol important -in difuzarea muzicii contemporane. Lucrarea 
Types pentru pian (1922— 1924), aici probabil o versiune orchestrală. a 
m 45 Anthur Rubinstein (1886— 1983) —. pianist concertist și: compozitor american. de origine 
poloneză. ee e pere a . 
a „415 Vladimir. Horomwitz (1904 —.1989) — pianișt concertist.. american de origine rusă. sis ! 19V; : | 

Waller Giescking (1895—1956).— pianist concertist, compozitor și pedagog german.,, 
31? Arturo Toscanini (1867-1957) — dirijor italian. , 

7 PR 
i, a 

5. FILIP LAZĂR 5% către MIHAIL JORA 

75, Avenue de Breteuil. XVe 

Paris, 21 mai 1933 

Ea “ Mişule dragă, . Mai 

Reintors din America de zece zile, am avut astăzi marea bucurie să-l am la mine 
pe Dinu Lipatti. Sunt buimăcit şi uluit în faţa unui astfel de talent ; cred că are chiar geniu. 

Te felicit călduros atât pe tine, cât şi pe Florica Musicescu 49, pentru modul cum 
ăscălit. Sunt convins că va ajunge foarte departe, insă pumai dacă va întra pe mâini 

ți promit că din tot sufletul il voi ajuta prin slabele mele, mijloace,.şi i-am spus să 

l-aţi d 
bune, 
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se considere la mine acasă ca la un frate mai mare și că sunt cu totul la dispoziția dânsului, 
Pentru a obține tehnica mare, aceea a adevăraţilor mari maeștri, sunt de părere să aleagă 
ca dascăli între: Florent Schmitt,. Honegger, Ibert, Nadia Boulanger sau Ferroud, %% 
Vreau să-l feresc de bisericuțe, intrigi și altele, și la cei de'mai sus i se vor deschide imense 
orizonturi. -- IE IN N N II Ra „Sunt contră de â se lega de Cortot, care ni-i sincer şi care l-a şi dat pe mâna unei 
eleve de mâna a zecea. 421 Aştept sosirea lui Iturbi 422, care a ajuns a fi astăzi cel mai mare 
pianist şi şef de orchestră, spre a-l consulta. Sfatul lui vă fi cel bun și decisiv. ... 

.„:. Spre a mă ocupa de acest: minunat băiat, i-am pus o Singură condiție, aceea de a nu 
mă cânta, ca să nu creadă -că o fac din interes, și ca lumea să nu-și închipuie că-l Susțin fiindcă 'mă'cântă. e 
Mă pui numaidecât pe lucru: joi îl duc la Schmitt şi. vineri la. ultimul concert 
Triton, unde-l voi prezenta lui Milhaud,. Honegger, Ibert,.Prokoriev,. Poulenc etc. 
„Pentru tehnica de şef de orchestră, vreau să-l ducla un minunat şef german refugiat aici, 423 e Ra e Dita - a: i PR Ph .. : 

„_ Cât priveşte sonata de vioară şi suita 42, i-am spus ce cred şi m-a asigurat că bietul 
Paul Dukas ii spusese acelaşi lucru. Este prea prodigios ca talent, spre a scrie muzică. naţio- 
uală.. Trebuie să incerce a scrie o muzică mult. mai înaltă, Este atât de ticsit de muzică, 
încât va da desigur ceva mare de tot Şi nou, toafe acestea mai curând decât ne aşteptăm. 
M-a informat că eşti revoltat că n-a mai compus ; ai dreptate. Spre a:lpunela ambiţie, i-am 
„„comandat” un trio pentru Tiitoia. Îi voi plasă şi suita, şi.sper să-l pot plasa ca solist, cu 
orchestra. a ai SR 
ju. ...-., Sunt foarte satisfăcut de cele ce am obţinut în America ; sunt. proiecte să plec 
iarăşi în iulie spre a cânta şi dirija la stadiumurile New York, Philadelphia şi Hollywood. 
Ceea ce-i sigur, :este-un nou turneu în martie viitor. - aa 

Când mai vii pe aici? Ce faci? Ce lucrezi actualmente ? De ce nu-mi scrii şi nu mă 
ţii la curent cu nimic? Mie mi-e dor de ţară și poatb să vin la toamnă pei 
patru săptămâni. DE DEI 

„Sărutări de mâini soţiei. La Washington am întâlnit pe baroana Breughel (născută 
Berindey), cu care am vorbit mult despre tine. Cita a dat acolo o recepție pentru mine şi 
soție, şi s-a purtat ca un înger cu mine. Cela m'a change aprts les crapules roumano-pari- 

d 

pentru vreo trei- 

siennes. - 
„Mai scrie-mi, Mişule dragă, 

Te sărut cu dor mare, 

FILIP 

— manuscris în cerneală 
- — FAM] 203 

NOTE: 

Pentru unele amănunte a se vedea scrisoarea precedentă (D. Lipatti către M. Jora). _ 
415 Filip Lazăr (1894— 1936) — compozitor român, pianist concertist, profesor. Stabilit la 

Paris. Membru fondator al Societăţii Compozitorilor Români (1920), membru fondator (1932) şi pre- 
ședinte, (1936) al Societăţii muzicale Triton din Paris. Fost coleg cu Mihail Jora la Conservatorul 

“din Leipzig. |. | | N SE , 5 , 
419 Florica Musicescu '(1881— 1967) — profesoară de “pian la Conservatorul! din București. 

| 120 Piesre-Octave: Ferroud era bun prieten cu Filip Lazăr. E 
121 Yvonne. Lefebure. | CR a RR 
122 Josâ Iturbi (1895— 1980) — pianist. concertist, compozitor şi . dirijor spaniol. . 
12% Charles Miinch (1891—19608). a . 
423 Sonatina pentru vioară și pian op. 1 (1933) şi suita simfonică Șălrarii op. 2 (1934). 
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Paris 226 Rio! de 2 Chit SItiE 
Te pote îti i ea 

îi ara i-a Paris, 5 decembrie 1933 

   " . 3 i 
e 

! 

  

„ Scumpe prietene, it 

Ce: cohtrărictate: | D. taverâi la Paris, Şir cu: tocmai plecasem pentru ci câteva zile la 
Viena. Ce faci ?'Scrii? Subsemnatul tocinai a terminat o'sonată violoncel și piano, destinată 
lui Casals 425, şi e-ricântăt de atimosfera'unanim: drăgălașă de la Operă. Li IE 

Alfred *7.m-a făcut să 'renunţ:să mă:mai duc la București, căci din lipsa concursului 
bănese de la Ministerul Artelor,:nu se ţine concursul. mostru anul acesta, 25. 

„ Te:Tog, omagii- Doamnei Jora. -Nu mă.uita pe lângă. prietenii noștri, i în. n. special 
Ciomacii ** iar: D-ta crede-n neclintita ş-adevărata, mea afecțiune. . 

ai ni 1 GEORGE ENESCU 

- Da Ş Da Pa Sa 'Î mnânuscris în cerneală a 
ma E 

NOTE: Ia e ji 
„; „at me, a 

îi 4%5 În'30 noiembrie 1935; George "Enescu 'terminiă: la: Viena Sonata pesti aioloncel şi „pian 
op. 26 nr. 2, în:-Do major, dedicată: lui: Pablo Casals: : 

426 Referire la pregătirile în vederea premierei operei Oedip, la Opera Mare din Paris (13 
martie 1936). “. 

| 427 A Vfred A lessandrescu. 
373.432 Este vorba de concursul pentru Premiul de compoziţie George Enescu, ce nu s-a ținut 
in anul 1935. 

129 Emanoil Ciomac şi soţia sa Muza Ghermani-Ciomuac (1890— 1970), pianistă concertistă, 

profesoară la Conservatorul de Muzică din Bucureşti, 
   

]. | a SABIN DnăoLe 0 către MIIIANI, JORA 

| Ma | Timişoara, 15 octombrie 1938 

-, Scumpe Prietene Jora 

Am primit s scrisoarea ta din 7 cor. şi. am citit: apoi in Ti mpul aprecierile indulgente 
Şi binevoitoare pe care le risipești cu dărnicie intru lansarea și Susținerea modestei mele 
opere Kir Ianiilea. %1-De altfel mă aşteptam la: aceasta, orientat după expresia radioasă 
Şi sinceră cu car m-ai întâmpinat în ziua de 27 septerbric, când nu citiseşi decât doar 50 

de pagini, dar simţeam că lucrarea te-a cucerit, și a fost pentru mine prima satisfacţie şi 
mulțumire sufletească, că truda și intenţia mca au- întâmpinat plăcere şi aprobare la prima 
instanță de judecare, 132 
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i îi. „Fireşte, nu,mă iincumet a susține „— şi asta eu o ştiu și cunosc mai bine — că 
lucrarea in întregime este numai culmi și luminișuri. Sunt pe alocurea văi, pante și umbre 
care, poate instinctiv, evidenţiază pe cele de înainte, mici scăderi care se sacrifică, ca să 
strălucească esențialul, inegalităţi de care nu -e lipsită. nici o operă de artă. Desigur, ai 
observat tu lucrul acesta, și ca om de meserie ai apreciat cum se cuvine. | 

"N-am decât să-ţi mulțumesc pentru gestul cavaleresc cu care m-ai apărat şi incă 
mă vei apăra faţă de negustorii artei, şi pentru aprecierile de care m-ai copleșit, care apre- 
cieri imi sunt cu atât mai preţioase, că vin de la o personalităte care cântărește greu în 
cumpăna judecății estetice. tt n 

Și acum, am o propunere, care doresc să nu te jeneze în a o cântări absolut sincer, 
cunoscând că refuzul eventual nu-mă poate clinti în seritimentele mele față de tine. 

+ Eubaletul (Venus şi. A nchise )%% din actul al III-lea l-âm destinat dintru-nceput 
şi pentru concerte simfonice, ca o parte care se desprinde independent. din ansamblul operei. 
Întrucât [dacă] ai angajat vreun concert cu Filarmonica în janzarie-februarie 1939, şi pro- 
gramul nu ţi l-ai intocmit, și ambianţă rămâne nestingherită, aş fi fericit: dacă l-ai prezenta, 
dirija tu in priniă audiție, care în orice caz trebuie să premeargă-premierei intregului de la 
Operă. Eu în acest scop voi confecționa material de orchestră separat (partitura deja o am 
în copie), astfel că studiul şi repetițiile de la Operă nu vor fi deloc deranjate. Întrucât [dacă] 
tu nu te poți însărcina cu aceasta, mă voi adresa altui dirijor, care are concert pe timpul 
indicat mai sus de mine. 

| Socotind că acele zece zile de petrecere la ţară le-ai petrecut bine, şi pe luni (17 
octombrie) eşti deja la Bucureşti, nu ţi-am scris până azi, iâr curierul meu se va prezenta la 
tine marți (18 cor.) ca să-mi aducă cele patru volume și libretul, cu o scrisoare-chitanță de 
la mine. În caz că nu eşti acasă, te rog pregătește-le, să le poată prelua de la cei de ai casei. 

Trebuie să mai fac nişte corecturi, completări, timp de o săptămână, apoi le pot 
reexpedia Operei Române, întrucât [dacă] se decide pentru montarea €i în actuala stagiune.% 

Mulţumindu-ţi încă o dată pentru atitudinea ta atât de leală. şi indatoritoare, iţi 
strâng mâinile cu cel mai desăvârşit sentiment de admiraţie şi recunoştinţă. | 

Atu, 
+ SABIN-V. DRĂGOI 

— manuscris în cerneală | 
— FM] 397 

NOTE: 
ge 
A pi mă , sa - - 

450 Sabin V. Drăgoi (1894— 1968) — compozitor, folclorist, profesor, membru corespondent 
al Academiei Române. , să 

„41 Opera comico-fantastică Kir Ianulea (1937) de S. Drăgoi, pe un libret de Radu Urlă 
'ţeanu, după I. L. Caragiale. , > operă 

M. Jora a publicat în Timpul, an 2, nr. 516, 9 octombrie 1938, p. 2, articolul O nouă opt 
românească — „Kir Ianuloa” de Sabin Drăgoi (retipărit şi în vol. Alomente muzicale din 1968, p: 
150-.152), SRI _ i 2), Mihail Jora fusese numit din ianuarie' 1934 ' membru în Consiliul de Administraţie al 
Operei Române din Bucureşti, în calitate de reprezentant al Societăţii Compozitorilor Români ( a] 
în acest volum secțiunea - Documenti — Varia). Din 1937 era şi membru in comitetul de lecturi 
Operci Române, -..: ei PRI RI IC pa lise, o 

1% Una, din cele. mai realizate pagini ale operei o constituie baletul Venus şi Anchi toru 
„pantomimă coregrafică scrisă pe un argument din. mitologia. elină (idila dintre Afrodita și PE doi 
troian Anchise, cântată într-un celebru imn atribuit lui Homer). (Vezi monografia Sabin.V. Drăg 
de Nicolae Rădulescu, Ed, Muzicală a U.C., Bucureşti, 1971, p. 180—182). 422 

| „41 Premiera operei nu a avut totuşi loc'la Bucureşti, ci la: Cluj; la Opera Română, Le 
decembrie 1939. | 
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Qi te tocit i e tinta i 5 SILVIA ŞERDESCU4% către MIIIALL JORĂ 

[București], 28 mai 1939 

Mult stimate Domnule Profesor, 
it i, ar 
; De multă vreme doream să vă trimit fotografiile dela Cluj, dar:am rămas prea mult 
la prima fază —! intenţiâ:—! pentru a'mai încerca o cât 'de mică scuză. Voi profita însă de 
această ocazie pentru a vă'mulțumi din toată inima pentru amabilitatea Dv. şi a-mi exprima 
toată admiraţia mea'pentru Dnul:Jora dirijorul, cu' care, prin bunăvoința Dv.,. am avut 
plăcerea să cânt. +% În speranţă că nu v-am decepționat prea mult, eu nu mi-aș putea dori 
decât să bisăm acest concert, care după cum spune Dna Tătaru *%, pe care am văzut-o. de 
curând, a lăsat: cea mai frumoasă :impresie.-M-aș fi bucurat dacă aș fi putut citi ceva în 
legătură cu aceasta și dacă aș fi avut un program, dar dacă nu se poate m-aş mulţumi și cu 
adresa doamnei Ghibu ** spre a-i exprima toată recunoștința-mea pentru atențiile cu care 
m-a înconjurat în timpul şederii.mele la Cluj... : i 

„i Înainte de a termina, aș încerca totuși să mă scuz — asta ca Să nu mă dezmint — 
pentru întârzierea expedierii fotogrâfiilor și lungimea scrisorii: Dar cum vă știu antrenat în 
ultimul timp la'citit, renunţ la ultima'scuză; păstrând numai pe prima: l-am comunicat 
Domnişoarei Erbiceani ** intenţia Dv. de a-i trimite salutările noastre din Cluj. Domnia sa 
vă mulțumește și vă trimite pe ale ei. La care adaug pe alc mele, odată cu expresiunea celor 
mai frumoase sentimente: cu ă 

1 

pi. . 

Le Ii 

PE Ia : atit e ia. ! . 
a tii SILVIA ŞERBESCU pa E DI Ra VEI iată 

LET tie a pi, , 

i ' N a Ş i 1 : : zi ! 
ii ia aie i î. = mânuseris în.cerneală !*., i 
ppt = FMŢATL MN STIE 
PI pe | : pp INRE | 

iri ti, ; 
e [O E e pi, aa N) 

NOTE: | | A DN E E EI Pa a 

„4% Silvia Șerbescu (1903— 1965) — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul de Muzică din Bucureşti. 

1% În volumul Sileia Șerbescu de Iosif Sava şi Florian Șerbescu (Ed. Muzicală, București, 
1976, p. 42) aflăm următoarea menţiune: „La 3 mai: 1939, Silvia Șerbescu este invitată de Socie- 
tatea Filarmonică Gheorghe Dima din Cluj să-şi dea concursul la un simfonic dirijat de Mihail Jora, 
interpretând Concertul nr. 1 de Liszt. Acceptă cu bucurie. Era primul concert în care urma să cânte 
sub bagheta compozitorului ale cărui creaţii le apreciase în mod deosebit. Publicul din străvechiul 

„a... centru cultural transilvănean a făcut celor doi artiști bucureșteni o primire excepțională. 
„În acelaşi volum aflăm o fotografie și un facsimil din care reiese faptul că la concert au 

participat Onisifor și Veturia Ghibu, Marțian Negrea, Ana Voileanu-Nicoară a , 

i 4% Lucia, Tătaru — prietena pianistei. Participase la concertul de la Cluj. II 
„2% Veturia Ghibu (1899— 1959) — pianistă și cântăreaţă de lied în anii '20. “Soţia lui Onisifor Ghibu. În anii '30a condus efectiv. Filarmonica Gh. Dima din Cluj, a cărei vicepreședintă a fost. 

n Fondul M, Jora la U.C.M.R. există o serie de scrisori ale sale către Mihail Jora.) " 13 Constanța Erbiceaniu (1874— 1961) — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul de Muzică :din Bucureşti. o 
Eu Silvia Șerbescu i-a fost elevă. 
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iii ză i. MARȚIAN NEGREA 40 către MIHAIL J ORA 

Timișoara, 30 martie 1941 

„_ Iubite Dompule Jora,. 
e a Ta Ai i iti iai 

Când am aflat despre numirea Dtale în fruntea Academiei de Muzică din Bucu- reşti “îl, simțeam că trebuie să felicit pe. «+ acei Garheni care n-au mai căzut în păcatele celor din trecut, și care-au îndeplinit cel mai elementar lucru, încredințându-ți Dtale soartă: pri: mei noastre instituții de cultură, muzicală. Găsesc atât.de tirească: această numire, încât.— te rog să ierți, — nu-mi vine să-te felicit pe Dta,j care mai curând sau: mai: târziu tot: /rebuiai muit, ci pe forurile noastre tutelare, care prin:această numire a Dtale, !au revenitla normal; Altfel nici-nu seputea |. - ii iti cr : 
i + EA! Acum,inumaj sănătate 
îngrijeşti.:. is E a at Ea ui re i Pet sii RE „i. m” Dacă numirea Dtaleo iată'ca pe cel mai firesc lucru din lume: nu tot la fel-mi-a bătut inima când, în mai multe rânduri, am aflat cu câtă căldură;ai îmbrățișat cauza: nenorotcitei mele transferări la București. Am fost şi sunt şi azi adânc;emoționaț de felul cur.ai înțeles să-mi Susţii;cauza, care. deși nu e încă rezolvată, întrucât „de la; Minister, n-am încă nici o ştire de transferare, totuși ea cu nimic nu poate.micșoră simţul mei de simpație şi recu noştinţă, pe care ţi-o, datorez;; Te-ai purtat'faţă de mine așa.cum mi-arn, dorit-o ; cinstit cavalereşte. Voifi nespus, de fericit.când, la rându-mi, :această recunoștință voi putea să ți- arăt nu numai în scris, ci și prin fapte. Azi, când noi, cei mai oropsiţi, stăm dezoriențaţi, cu 

îti ia jet Mei 

să-ți dea.buriul Dzeu; c-apoi d6 rest ştii:Dta cum să te 

avutul pierdut (Dta ai văzut ce am lăsat cu ungurilor), familia împrăștiată în toate părțile, Suntem cu mult mai sensibili față de faptele bune. Ne emoționează chiar și o simplă inten- ție bună. De Sine-nțeles că bucuria mea Şi a familiei mele numai atunci va fi completă, când 
se va produceşi minunea transferării mele la București. Minune, pe care o aşteptăm de astă toamnă şi care, din motive mie cu totul neințelese, nu vrea să se producă. Stau aproape de un an fără locuință, în speranţa. că .0-să-mi refac:căminul la București. Acuma vine vara, 
apoi toamna cu grija : oare unde să-mi caut locuință; în Bucureşti sau aci la Timişoara?" Cine-mi va răspunde la această penibilă întrebare, Ministerul, M. Jora, sau amândoi? 
Nu-ţi mai răpesc din timp. Iartă și pentru cel răpit pân-aci și nu uita, răspunsul Dtale, 
oricare ar fi el, va avea darul să destindă nervii unei întregi familii. 

Îţi doresc multă sănătate şi spor lă lucru. ru 

pa ata tacea iii tataie sil E Za AL, NEGREA 

em ie e e mt mia i u—-manuseris. În; cerneală” + 
e FMI. 482, -. Data sii 

! e E 

NOTE: i it e i Dă si NE ” - i ta E pi 
ie ICI PERII SR IE Te 

  

419 Marțian Nigrea '(1893— 1913) — cgihpozitor. Tiuzicolog,, profesor la Conservatoarele. d? Muzică din Cluj și București, ID cu 341 Mihail Jora a fost ditector'al Academiei: Regaledc Muzică: și Artă” dramatică din Buc reşti, între anii:1941—1947.: (Vezi: și secțiunea Doiinnzuti — Văria în acest -volum,)-..:! *. 
332. În perioada *1921-- 1941, M, "Negrea -a fosti:profesor-la: Conservatorul. din: Cluj “(în 4941 instituția era refugiată la Timișoara): - «ii. e ze zii re ctre ada ee . i Dia 

Doua, 4%. M, Jora a dat. curs. rugăminţii muzicianului, -cu toate: opoziţiile unora. dintre: colegi. e 
anul 1941 420 octombrie) și până in 1963, Marțian Negrea va fi profesor de armonie .la:; Conserva 
rul din Bucureşti, din 1963 devenind profesor consultant. sie ai i eri a [li o e e ciao ema ie 

4 
ame ea dap. 
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10 ici e e tit BON RLEPPER îi către MIIIALL JONĂ 

Craiova 155, 9 iunie 1941 

a ţi 

a. pm ma e ua, Onorate Maestre, . 
"i . . . a CDC IP API Ia | - - e 

i i : . . . 

. Sora mea mi-a comunicat extrema Dstră bunăvoință pentru mine, și mi-a și alăturat 
în copie scrisoarea pe care aţi binevoit să o scrieţi pentru'cererea mea. Ţin să vă mulțumesc 
imediat din adâncul sufletului pentru vorbele calde ce-aţi pus în ca. Acest gest al Dstră 
constituie în:sine,: independent de rezultat, o nemărginită consolare pentru . mine, ..un 
moment de soare şi fericire, care, citind scrisoarea Dv.,: mă surprinde chiar. pe. mine, de 
multă vreme deprins numai în nouri și tristeţe. Un moment comparabil cu acela în.care 
profesorul Ciochină 4% de la Universitătea din Iaşi, venit spontan și numai din amiciţie și 
convingere pentru a mă apăra, şi-a pus tot devotamentul, tot curajul și tot talentul său 
pentru a mă-apăra. Așa şi vorbele Dstră din scrisoare, cântărind desigur infinit mai greu. 
Poate rezultatul să fie cum va fi, dar asemenea gesturi imi dau prin ele însele ncprețuita 
dovadă că am o adevărată clită a țării de partea mea: . DR o 

| Dar de data, aceasta am şi speranța că, mai mult ca oricând, concursul Dstră imi 
va ajuta să părăsesc aceste ziduri fămiliare mic deja deunandezile. .  -., 

___Voişti, ieşind de aci, să-mi făuresc în juru-mi alte ziduri, și mai inalte ca. acestea, 
care să mă apere de tot ce-i stupid şi rău, şi în care să nu mă indeletnicesc decât cu stră- 
duinţa de a merita şi mai departe bunăvoința unor oameni ca Dstră. ie 

ţ 

Până atunci rămân al Dstră recunoscător șidevotat, . _::..:: 

LEON NLEPPER 

— manuscris în cerneală 
— FM] 457 i i , 

NOTE: 

, %3 Leon Kiepper (1900—1991) — compozitor român, profesor la Conservatorul de Muzică 
din Bucureşti. Printre elevii săi se numără Myriam Marbe, Carmen Petra-Basacopol, Anatol Vieru, 
Aicolae Beloiu, Adrian Raţiu, Dan Constantinescu, Andreas Porfetye, Friedrich Waneck, Remus 
Georgescu, Radu Paladi şi mulți alţii. A plecat din ţară în anii '50 impreună cu soţia sa, compozi- 
toarea Ana-Severa Benţia, stabilindu-se ulterior în Germania (la Freiburg). (Informaţiile le deţinem 

e la muzicologul Viorel Cosma.) 
43 Compozitorul era deţinut politic la Craiova. 

, 11% Ion Ciochină (n. 1896, Iași) — inginer chimist, doctor in ştiinţele tehnice la Politehnica 
din Praga (1927), profesor universitar.la Institutul Politehnic din Iași,. Facultatea de Chimie indus- 
rială. | 

„„". “La data predării : prezentului volum, profesorul I. Ciochină este în viaţă. (Informaţiile le 
deţinem de la muzicologul Liliana Gherman din Iași.) 
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București, 8 noiembrie 194] 

“Stimate maestre Jora, 

Talente mari și originale sunt puține, 'spirit pătrunzător, suflet mare, caracter integru, curaj civic neînduplecat și energie de fier sunt calități care apar pe acest pământ cu o dezolantă raritate. Fiecare din aceste însușiri ar fi suticientă pentru a ridica pe pose- sorul ei deasupra mulțimii 'de simpli muritori; Când însă le descoperi pe'toate într-o singură personalitate, ai impresia unei minuni, ta pi mt Câţi dintre puţini aleși :— cui toate că posedă talent Și spiriti-— au demnitatea de a nu-și incovoia spinarea. pentru'sluj be, sălarii, pentru titluri, decoraţii şi glorie trecătoare? Câţi dintre artiști şi oameni de ştiinţă: au cutezat să 'ridice glasul pentru o câuză dreaptă, înfruntând valuri de ură și fanatism, periclitându-şi poate opera! vieţii; pentru că așa le-o dicta conștiința? -::: : „i ia tt ii] : si Să E Pta m i : „Sunt sigur că azi țară sărbătorește prin vocea numeroșilor prieteni și admiratori nu numai pe compozitorul și profesorul, dar şi pe omul Mihâil Jora li “Cine deschide cartea istorici” milenare' trebuie să se îngrozeasci nesfâ; de sălbatice izbucniri ale.egoismului și răutății umane — oricare ar fi formele pe care le îmbracă —, de jalnicul aspect intelectual și morâl al sutelor. de generaţii. a ___ Cu atât mai strălucitoare apare aureola acelor puţini care și-au dedicat viaţa artei, Ştiinţei, adevărului și dragostei âproapelui.. Fi te fâc să speri într-0 omenire superioară, și 

ECE E N iii 

pă A 

mai nobilă, care trebuiesă seivească cândva, ': 
Un mănunchi de personalități câ Domn să schimbe înfăţişarea vieții omeneşti; 1. i Po Mă bucur, maestre Jora, că o Jumătate de secol n-a fost în stare să fărâmiţeze nici una din calitățile Domniei-tale Spirituale și etice, și sunt sigur că nici alți 50 de ani nu vor TCuȘI s-o facă. În acest sens, îţi doresc maestre, la mulţi ani, doresc ca soarta să-ţi acorde ȘI mai departe o sănătate robustă Și acecași putere de muncă, și să îndepărteze de Domnia- ta orice ar putea să-ți stânjenească creația artistică, spre bucuria noastră a celor de azi, cât ȘI a celor ce vor veni | 

ea 
fue 

ia-ta, răspândiți prin lume, ar reuși poate 
ra 

Cu multă admiraţie şi recunoștință,” ! 

LUDOVIC FELDMAN 
Te rog să primeşti cărțile alăturate spre amintirea acestei zile. 

DD a a +. — manuscris în cerneală... ERE pa - ir ei i FN] 485; ..., a 

a Piti e 
, 

NOTE: 
+ . 

î37- Ludovic Feldman (1893— 1987) — 'violânist “(concertmaestru 'al Filarmonicii G. Enescu din București), compozitor, 
NR ' +12 Mihail Jora. sărbătorea! 50 : de ani de:.viaţă și ziua. onomastică — Sf. Mihail și Gavril (8 noiembrie). a N „i 

320 

 



  

12, | a „IONEL PERLEA 4 către MINALL JORA 

Roma, 10 noiembrie 1945 

Dragă prietene, 

Despre cele intâmplate cu noi, de când am plecat din ţară — lagăr etc, — desigur ești la curent. Acum însă m-am aflat în faţa celei mai grele probleme, și îți mărturi- sesc că n-am dormit nopți întregi până ce m-am hotărât să mă despart — sper, pentru nu prea multă vreme — de soția mea 4%, care pleacă acum in România. Este o foarte mare și grea încercare sufletească pentru mine ! Dar mă călăuzeşte conștiința mea curată că n-am făcut niciodată un rău prea mare. Și în momentul de față cred că nu puteam proceda altfel. Mă simt mai legat de țară, dar nu mai puţin adevărat este că nu pot călca în picioare cariera mea. M-au epurat acasă 42 și mi-au luat orice posibilitate de a mai dirija. Ăsta este lucrul care l-am învăţat și din care îmi câștig pâinea de toate zilele. Să mor de foame la București? În schimb aci am fost îmbrățișat de toată lumea din Roma, și după cele trei concerte ce le-am dirijat până acum, și care mi-au adus imediat o altă serie de contracte care, bineînțeles, le-am iscălit pentru a avea o activitate, mi-am deschis într-adevăr un drum, cum nu l-am avut niciodată. Toate astea fără „protecție”, fără politică” ! Cine oare era să mă ajute aci, după o orientare cu totul nouă pentru viața Italiei? Așadar urmează acum un mare concert (17 noiembrie) cu orchestra Scala (!), la Milano. La 1 decembrie un mare concert ce-l voi dirija aci la Roma, în cadrul Festivalurilor I nternaționale. Program : în primă audiție pentru Europa (!) ultima lucrare a lui Stravinski (Simfonia) şi Suita de Petrassi, Reguiemul de Britten (englez), toate în primă audiție. La aceste festivaluri diri- jează marele de Sabata 433, Previtali 44, Vitt. Gui * și Ionel Perlea. Cred că este o mare cinste că mi s-a încredinţat această primă audiție de Stravinski, şi sunt foarte fericit, mai ales de concertul cu orchestra Scala, cea mai bună din Italia. Ce ușor aș fi putut plasa la Festivalul din Roma Suita M/ăriuţei. + Este pentru mine un dezastru că nu am cu mine materiale românești ; ce ocazii frumoase aș avea aci ! Poate te gândești la o posibilitate de 
a-mi trimite oficial lucrurile de mâna întâi ale muzicii româneşti. Oi fi cpurat, dar nu vreau să încetez să lupt pentru muzica noastră românească, deși mi-e teamă că anumite persoane in România nu mă vor înţelege ! Nici măcar materialele maestrului Enescu nu se găsesc aci. Pentru concertul de la Scala am programat între altele și Rapsodia %5, dar încă nu am răspunsul dacă acest material se găsește la Milano. Apoi am mai iscălit următoarele con- tracte: 15 decembrie — Napoli, ianuarie — concerte la Genova și Trieste, şi unul mare 
la Roma cu orchestra S. Cecilia (fosta Augusteo), februarie — Firenze şi încă unul la Roma cu S. Cecilia. Mai este în tratative Palermo. Așadar, până la 1 martie sunt complet 
ocupat. Sunt fericit că am putut să mă ridic din nou prin propriile mele mijloace. Nu pot insă să neg cât de mult m-a durut atitudinea celor de la Bucureşti. , 

, n schimb, am fost adânc emoţionat de atitudinea Maestrului Enescu, carea înter- 
venit — deşi fără succes — pentru mine, și de marele semn de prietenie ce mi l-ai arătat, Știu de la Soacra mea, care mi-a scris în mai multe rânduri, cât de prieten imi eşti ! Nu e Sreu de înţeles cui datorez menţinerea mea în şcoală !*% Nu e nevoie să-ți spun cât de recu- noscător iţi sunt, nu pentru faptul că Sunt menţinut, ci pentru căldura gestului ! Desigur, nevenirea mea iți va crea greutăţi, căci cineva din consiliul profesoral va juca atout-ul în COntra-mea. Soţia mea în schimb se va prezenta la Minister cu acte și dovezi asupra activi- 
tăţii mele, cu care va încerca să justifice activitatea mea de aci, care — dacă suntem de bună credință — nu poate decât să facă cinste muzicii românești. Personal inclin să cred că 
epurarea” mea de la Operă și Radio *% nu se poate identifica cu obligaţiunea de a mă 
plimba pe străzile Bucureştiului, fără activitate și condamnat la moarte morală şi la foame ! 
21 — c. 234 
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Că nu mă. vor ca dirijor, îi privește ; că nu au nevoie de mine, să tot rămână la aprecierea 
lor ; dar ca să mor acolo, de moral și de lipsă de mijloace de trai, asta, în numele lui Dztu, 
nu mi se poate cere. Lupta mea de aci nu este ușoară, și despărțirea de nevastă mă costă 
mult, dar cum ştiu că, am încă ceva de spus în viața asta, nu vreau și nu pot dezarma, În ce priveşte clasa riica de la şcoala din București, nu știu dacă nu voi pierde postul. În 
tot cazul știu că clasa se află în mâinile foarte bune ale lui ]. Ghiga 4%, căruia te rog să-i 
transmiţi cele mai bune gânduri ale mele. Dacă însă crezi că te vei putea folosi în favoarea 
mea de faptul că depun aci o activitate cât se poate de amplă în slujba prestigiului româ- nesc, şi că fac aceasta numai și numai cu mijloacele proprii, fără să fiu ajutat absolut de 
nimeni, şi că mi-am trimis soția acasă cu orice. risc, pentru că .nu vreau Să rup cu țara 
noastră. atât de încercată, poate atunci se va putea face un început, care să mă pună la 
adăpost de incă alte decepţii, care îmi îndurerează sufletul atât de mult. „,. a 
ii Ar fi în consecință vorba să mă bucur încă pentru câteva luni, până ce-mi voi ter- 
mina contractele de aci (nevasta mea are contractele: în original), de-un concediu, sau o 
detașare, eventual la Academia Română din Roma. Te las să judeci acest lucru, cum crezi 
că e mai bine. aa i SI 

„Nu-ţi pot descrie ce. dor îmi este de țară,' de ai mei, de casa mea, și asta 'după 
atâta timp de pribegie, de multe ori în condițiuni foarte dure şi clipe dramatice. În fond,:mă A | i : ” a) simt oarecum obosit, dar acuma-nu-i tinip pentru oboseală; trebuie luptat. i: 

„Ceea ce ar trebui'să se înțeleagă bine de tot-la București este că fac însutit mai 

i 3 

mult ca Român, prezentând muzica la Scala, la Roma, la Festivaluri internaţionale 
etc., decât să mă plimb pe străzile Capitalei din România fără nici O activitate. În paran- teză fie pusă întrebarea': pot oare trăi numai din micul salariu de la Academie? 451 Nu mă voi prăpădi moralmente văzându-mă acolo ostracizat, în timp'ce mă bucur aci dă toată 
căldura admiraţiei ce mi se arată? Te rog foarte mult să ceri soţiei mele criticile ce s-au scris .aci despre mine! ...-: a e 

„___ Acum te rog să transmiţi Doamnei sărutările.mele de mână, toate salutările mele 
cele mai bune prietenilor și colegilor Silvestri, Ghiga, Stroescu 462, Niţulescu 46, Dan Șimio- 
nescu îti, Brăiloiu 15%, Theodorescu 45%, Cionca 457, Albu'4% etc. ete. ete. 

Îşi strâng mâna cu cea mai vie prietenie, mulțumire, admiraţie și recunoștință. 

1 “IONEL PERLEA 

Multe complimente de la Brunetti 1%, foarte bun prieten! . 
1 

RE „2 — manuscris în. cerneală i 
— FMI. 210 

„449 Ionel Perlea (1900— 1970) — dirijor, compozitor, profesor. Stabilit și decedat, in S.U.A. 
"49 În vara anului 1944, Ionel Perlea şi soţia se aflau la Viena, oraș în care „muzicianul 

era foarte prețuit. Imediat după evenimentul de la 23 august 1944, cei doi sunt luaţi prizonieri 
de către autorităţile naziste și internaţi în lagărele de la Krummhăbel și Mariapfarr, in Austria 
(august 1944 — mai 1945), împreună cu alți cetăţeni români, printre care se aflau și. tenorul Petre 
Munteanu, actorul Mihai Popescu, graficianul Eugen Drăguțescu, balerina Marie- Jeanne Live- 
zeanu ș.a. 

- , - IE 351 Elisabeta-Olga (Lizetie) Perlea — soţia muzicianului. Va pleca la bordul motonavei Tri 
silvanta spre ţară, impreună cu grupul de români ce se repatriau. (Amănunte din vol. Unu român 
şi: harul său — Ionel Perlea de V. Firoiu, Ed. zilbatros, Bucureşti, 1975.) 
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„+32 Yonel Perlea a fost eliminat din viaţa artistică românească („epurat””) de către Comisia de „epuraţie (preşedinte Matei Socor, vicepreședinte Mircea Bârsan), printr-o decizie publicată în Monitorul oficial nr. 111, din 19;mai 1945 (vezi .V. Firoiu — op. cit., p. 115). În acea perioadă au mai fost epuraţi muzicieni ca G. Georgescu, Th. Rogalski, V. Jianu ș.a. a . Victor de Sabata (1892— 1967) — dirijor și compozitor italian. A fost dirijor la Teatro alla Scala. Ri a ae Dai | 
354 Fernando: Previtali (1907— 1985) — dirijor și compozitor italian, 355, Vittorio. Gui, (1885— 1975) — dirijor și compozitor italian. Că 456 Suita din baletul Demoăzela A ăriuța op. 19 (1940). 337 Rapsodia română în La major op. 71 nr.7. „- 158 Între anii- 1938—1944 (1945), Ionel Perlea 'a fost profesor la clasa de dirijat orchestră Ja - Conservatorul: din: București. Din 1941, M. Jora era directorul instituţiei (până în 1947). „ri. 49 Începând cu anul :1928 și până în 1944, I. Perlea a fost, cu unele intermitențe, dirijor și director al, Operei Române „din: București. De asemenea, între anii 1936—1944 a fost dirijor al Orchestrei simfonice Radio București. | | | Ri 1% Jonel Ghiga (1895—1974) — compozitor, violonist și violist, dirijor, pedagog: A. fost pro- fesor'de citire de partituri și dirijat orchestră -la Conservatorul din București (1942— 1955). 3% Academia Regală de Muzică și Artă dramatică din București (denumită ulterior Conser- vator, iar din 1990 Academie de Muzică). o | 
492 Constantin Slroescu (1886— 1977) — artist liric, tenor, profesor de canto la Conservatorul din Bucureşti. E “ 36 Petre Niţulescu (1884—?) — cornist, profesor la- Conservatorul din București. A înfiinţat Sindicatul : Artiștilor Instrumentiști „al cărui președinte a fost timp de 17 ani. 
15 Dan (Daniil) Simionescu (1281—2) — fagotist, a predat la Conservatorul din București intre-anii' 1904— 1946. A fost şi asistentul lui Ionel Perlea la clasa de dirijat. 
355 Constantin Brăiloiu (1893— 1958) — etnomuzicolog, compozitor, profesor la Conservato- rul din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române. 
3% Alexandru Theodorescu (1896—1988) — violonist, concertmaestru al Filarmonicii din București, profesor la Conservatorul din Bucureşti. , 17 Aurelia Cionca (1888— 1962) — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul din Bucu. reşti. 

, 3% Sandu Albu (1897—1978) — violonist concertist, compozitor, dirijor, profesor în ţară și in străinătate, - 
„74% Carlo Brunetti — dirijor şi profesor italian. A dirijat orchestra Radio București până in 1932, IN A . . : C 

LI PI „CONSTANTIN SILVESTRI 0 către MIHAIL JORA 

3 iulie 1947 

M aestre drag, 

Citesc în ziare despre instalarea noului director la Conservator. Nici un cuvânt 
despre cel'care pleacă, despre.cel care cu grea trudă s-a muncit atâta amar de vreme să ridice această nenorocită şcoală. +1 Vă mărturisesc că aș fi fost surprins să aflucă suflarea 
românească să fie consternată, induioșată, mirată măcar, că pierde de la direcţia Conserva- 
torului pe primul ci muzician, | 

Acum câteva luni, când m-am retras de la Filarmonică 1%2, la fel — nu s-a mirat 
Nu contează cine e, Și cine nu mai e. 

, De 17 ani de când am pășit în viaţa muzicală, toate regimurile ce s-au succedat au incercat să se depăşească prin cea, mai desăvârșită inconştiență. Au reușit perfect, pentru Că oamenii sunț aceiaşi. Se poate schimba pielea, dar năravul ba. 
, Acum atâţi ani, când eram mai tânăr, când toţi, toţi loveau, pentru că bănuiau la 

Mine un dram de talent, erați singurul, şi ați rămas Singurul, care m-aţi ajutat. Mă sim- 

nimeni, 
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patizau atunci poate doi-trei, azi poate două-trei sute, dar atunci eram derutat cu totul, și aţi știut să mă ajutaţi, până când, mai puţin debil, am putut rezista singur la continuele lovituri „colegiale””. Nici Dumneavoastră n-aţi fost cruțat, și azi mai puţin ca oricând, nu vă cruță nimeni. Dacă sunteți atât de sus?.! O dată și de multe ori m-aţi salvat ; azi ar trebui să vă ajut cu, și îmi înțelegeți disperarea neputinței mele. Nu pot încă. Dar amluat o hotărâre acum, pe care o ştiţi, și dacă sănătatea mă va ajuta voi reuși poate. Am ezitat ani de-a rândul să fac acest pas, am vrut să ispășesc greșeala că m-am născut aci. Mă simt nepregătit în viață și în carieră ; voi lupta mai dârz de acum încolo. | 
„...„. Tubite maestre, viaţa și cariera — dacă voi reuşi să o îndeplinesc vreodată — vile datorez.. Este singura mea mândrie că sunt român. Am datoria față de Dumneavoastră să lupt. Voi face-o, dar acolo unde e bună credință și unde munca își are rod. Eu știu că aveţi puterea să stăruiţi. Vă cunosc puterea i ştiu că nu veți şovăi ușor. Veţi avea vremesă vă folosiți timpul pentru compoziţie. Aţi creat o școală întreagă, prima școală românească. Toţi compozitorii de azi sunt legaţi de numele Jora. „Creatorul” are drept să se ocupe acum numai de el. a | | . Îngăduiți-mi să vă pun la îndemână aceste câteva coale; știu că hârtia goală nu-i dă pace compozitorului și nu-l lasă în tangentă. | 

„Vă urez sănătate și cât mai multă inspirație. 

Vă îmbrăţișeză, 

C. SILVESTRI 

— manuscris în cerneală 
— FM] 384 

NOILE: 

320 Constantin Silvestri (1913— 1969) — dirijor, compozitor, pianist, profesor la Conserva- torul de Muzică din București. Stabilit și decedat în Marea Britanie. Ș 37 Mihail Jora a fost director al Academiei Regale de Muzică și Artă dramatică (denumită ulterior Conservator) din București, între anii 1941—1947. . n iunie 1947, forțat de evenimente, muzicianul îşi dă demisia din acest post. Puțin mai târziu, în 21 ianuarie 1948, este suspendat din funcţia de profesor, iar la 1 februarie același an este „comprimat”. Va fi reîncadrat în învățământul superior de abia în 1954. (A se vedea și. sec- jiunea Documente — Varia din acest volum.) Si Noul director ce va fi instalat după Mihail Jora (pentru scurt timp) este actorul Velimir Maximilian (1882— 1959). 
2 3î2 C. Silvestri a fost director şi dirijor al Filarmonicii din Bucureşti între anii 1947— 1953. 

Aici referire, probabil, la unul din conflictele, destul de dese, avute de muzician la Filarmonică, anterior numirii sale ca director (inceputul stagiunii 1947/48). 

4 „PAUL CONSTANTINESCU 3 către MIHAIL „JORA 

[Sinaia], 10 august 1952 

Iubite Maestre, 

Jaca, mereu am vrul să scriu, 
M-am sucit, m-am învârti!, 
Și nimic n-am izbutit. 
Cerneala mi s-a uscat, . 
Peniţa s-a scâlcial. . . 
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Şi acum am luat condeiul care mi-a mai rămas şi mă aștern voinicește la scris... Dar cu uimire văd că nu prea am ce! Viaţa de aici o cunoști : vilă-cantină, cantină-vilă, „Cazan”, bonuri, munţi, văi și brazi. 47 În definitiv, pentru fiecare se poate croi o poemă, fie filozofică, fie lirică, fie comică, din nenorocire dumitale iți rămâne cea dramatică. 173 
Până acum aerul a.rămas curat, ozon mult, fără alte „ozonuri” ; „„Feld”-uri 476 plăcute cu „„Floricele” 17 și mai plăcute, doar din loc în loc câteo neghină pe care nu o luăm în seamă și trecem pe lângă ea cu indiferență. RE A 

„Am avut şi un mic divertisment de... gâlci. Şi unde s-au pornit prietenii, şi prie- tenii prietenilor, şi doctorii prietenilor prietenilor să curgă, că era cât pe ce să mă sufoc; mai abitir ca la maestrul Jora, 

Unii cu penicilina, 
Sleriadi î*3 cu Corina 19, 
Pelcu 150 cu sarea amară, 
Corina iarăşi pe-afară 
Se-nvârleşte ca pe fus 
Sue pe Furnica-n sus, 
Aleargă la spiterie, 
De-acolo la lăptărie, 
Se sucește, se-nvârteşte, 
Pe toate le dovedeşte. 
(„Talpa ci elastică 
este cu gimnastică.” 
Unii vin şi îmi dau sfat 
Ca să stau mai bine-n pal. 
Una-i cu infecția, 
Alta e cu frecţia. 
Unu-mi ia temperalura, 
Alte ai mult cu gura. 
Drâmba %1 cu „omeopalica”, 
Drâmboiu nu zice nimica, 
Tace filozoficeşte, 
Se gândeşte şi zâmbeşte. 
Florica cu florile, 
Feldi cu iaurlurile, 
Rogalsky cu Rogalshina 15, 
Avachian cu Sabina.183 
Și-apoi multe-ar fi să spun, 
Dar mă lasă minlca-n drum. . . 

Şi iacă așa, iubite maestre, eu în vârful patului mă simțeam ca un Dalai Lama sau Ca un Bulibașă cu firman ințepat pe sub coaste. Dar de atâta prietenie s-au speriat și gâlcile, ȘI au luat-o repede, repede la'ducă-se pe pustii. | 
„__. Credcă despre toatecelelaltea avut grijă finul Ion 15 să-ți facă un raport amănunțit 

ȘI „mimat”, aşa cum se pricepe numai el. 
De când suntem aci, chiar fără să vrem, ne-am gândit foarte des la matale, la ultima 

durere, pe care cu toții o simţim aproape de inimă, însă cu speranţa vie că in curând cu toţii ne vom revedea imprejurul acelui suflet cald pe care îl dorim. 

PAUL şi MARICUȚA 

— manuscris în creion 
— FM] 372



NOTE: ci ae 

4% Paul Constantinescu: (1909— 1963) — compozitor,' profesor, la. Conservatorul de Muzică din București, membru corespondent al Academiei Române. Soţia sa Maria-Ana (Marica) Constant. escu (1912— 1992). e , _, âză Zarnili Constantinescu se afla în' vacanţă. la Sinaia, la Vila Iamandi a Uniunii Compo- zitorilor.: A N e a Dean pi *%5 Mihail Jora se afla într-un moment dramatic al: existenţei sale: doamna Lili ' Jora fusese arestată, ca soră a politicianului Grigore Gafencu, și se afla în lagărul. de la (shencea. | | 415 Ludovic Feldman (dim. Feld; ) (1893— 1987) — violonist, compozitor român. Joc de,cuvinte: în limba germană „Feld” înseamnă „câmp”. Ri aa : i. i 4% Florica Musicescu. ae ir 39 Jean Alexandru Steriadi (1880— 1956) — pictor şi grafician român, academician, pro- fesor universitar la București. i | 479 Corina Gheorghiu (? — 1985) — nepoată. a lui 1. Heliade Rădulescu, prietenă cu familiile Jora și Constantinescu, și cu alți muzicieni. SE i 380 Petcu —. doctor din București. 
îsi Ovidiu Drâmba ( 1907— 1975) -— profesor de pian la Conservatorul de Muzică din București. Soţia sa Alina Drâmba — medic homeopat, prietenă cu familiile Jora, Constantinescu, Ion Dumitrescu. Stabilită în Germania; .. -. Si %52 Theodor Rogalski (1901— 1954) — compozitor, : dirijor, pianist, profesor la Conservatorul de Muzică din București. | ' Soţia sa Sanda Rogalski. 
4% Garabet Avabkian ( 1902 — 1967) — violonist, profesor la Conservatorul de Muzică din Bucu- 
Soția sa Sabina Avakiau. 
îs Este vorba de compozitorul Ion Dumitrescu. Paul şi Maria-Ana Constantinescu erau nașii de cununie ai Marianei şi ai lui Ion Dumitrescu, și nașii. de botez ai Ilincăi Dumitrescu, 

rești. 

15. Da - a SANDU ALBU 55 către MIHAIL JORA 

Bagdad, 24 iulie 1959 

Mult Stimate și Iubite Maestre, 

„ Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri | 
Și niciodată n-or să vie iară” eee 

| Odată cu aceste versuri fatidice, aveţi şi regretele mele sincere:ale plecării din ţară, 
şi de la catedră în 1945 46, şi absenţa din mijlocul celor dragi a soţiei mele %%7 și a mea de 
14 ani și, mai dureroasă poate, absența mea din sânul zbuciumărilor artei muzicale din ţară. 

„Dacă nu v-am scris — şi vă cer acum să mă iertați—, este pentru a nu vă incomoda cu umila mea persoană şi plângerile ce desigur nu m-aș 1i putut abține de a vi le adresa. 
Desigur, am făcut tot ce se putea face pe aceste tărâmuri anti-muzicale spre a întrona gustul pentru Bach şi Beethoven, într-o luptă aprigă de pionicrat. Ba la o + em înjghebasem şi o orchestră, pe care am dirijat-o vreo câţiva ani in concerte ce promiteat 2 

dezvoltare, dacă ar fi aflat sprijinul oficial necesar. Astăzi insă toate acestea sunt un trecut mort, şi cu toate escapadele de concerte (mai ales radiofonice) vara în Europa, cu toate re 
talele numeroase ce-am dat aci şi elevii dotați ce am format, nu ne rămâne decât o ca ci 
aceea a reintoarcerii in țară şi a reluării, cum se va putea, a firului activităţii muzicale pe 
care Dumneavoastră, iubite Maestre, mi-aţi cunoscut-o și cu multă bunătate mi-aţi inci rajat-o atunci... 
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aci şi mi-am permis ca printre referinţele cerute să includ şi prețiosul nume.al Domniei 
Voastre. Căci terminând contiactul cu guvernul irakian, în urma-unci măsuri generale ce s-a luat aci pentru toți profesorii străini, nu ne-a mai rămas decât să ne pregătim de plecare, „spre a fi gatâ:la, Sosirea încuviințării de a .ne repatria și a pașaportului. De aceea ne-am 
vândut casa și mobilele ce-am avut aci ; trebuia a le părăsi la 1 septembrie cel mai târziu. Cum formalităţile în țară — deși începute în mai — întârzie, soția mea este suferindă şi rcintoarcerea în țară cât mai degrabă este imperativă, viu a vă ruga călduros să aveți marea bunătate de a-mi acorda preţiosul D-voastră sprijin, care âr putea rezolva mai curând cere- rea noastră de repatriere, fapt pentru care vă voi păstra o veșnică recunoștință. Sper, fiind 
încă în deplină forță artistică şi fizică, să: mă fac ușor util în țara mea, cărcia doresc din suflet a-i închina ultimii ani buni de care m-aş mai putea bucura. “% În speranța fericirii 
de avă revedea și de a ne revedea scumpa "noastră patrie, vă rog să primiţi, scumpe Maestre, expresiunea adâncii admirații şi drăgostei ce vă păstrez. 

În consecinţă; am făcut cuvenita. cerere de repatriere prin: Ambasada Română de 

SANDU ALBU 

„— manuscris în cerneală 
„= FM] 69 

E îi ÎN De 

"NOTE: 

%5 Sandu (Alexandru) Albu (1897—1978) — violonist concertist, compozitor, dirijor, pro= fesor în ţară şi în străinătate (New York, Bagdad, Bucureşti). , MI . 
, 156 Sosit în țară de la Bagdad în 1939, Sandu Albu este mai întâi profesor suplinitor de vioară și violă .la. Conservatorul .din București. În paralel predă şi la Institutul. Muzical, Militar, devenind mai apoi, în 1942, profesor definitiv de violă la Conservator (Mihail Jora fiind directorul instituţiei), 

, 
În 1945 se reintoarce la Bagdad, unde își reia mai întâi activitatea pedagogică in cadrul 

Institutului de Stat pentru Arte. Muzicianul va rămâne în Irak încă 14 ani, până în noiembrie 1959, 
(Vezi vol. de amintiri Cu vioara prin lume... de S. Albu, Ed. Muzicală a U.C,, București, 1972). 

, 132 Alice (Ionescu AMihăeyti) Albu (1881—1975) — pianistă, în tinereţe amfitrioană a unui distins salon muzical bucureștean. Soră a academicianului profesor dr. C. Ionescu-Mihăești. Sandu 
Albu a fost cel de al treilea soț al Alicei Ionescu-Mihăcști. (Informaţiile le deţinem de la criticul de artă Radu Ionescu, nepot al doamnei Alice Albu.) , 

, 188 Într-adevăr, până în ultimele clipe ale vieţii, Sandu Albu a depus o ncobosită, generoasă ȘI entuziastă activitate muzicală în țara sa natală. 

16. E MARCEL MIHALOVICI 45 către MIHAIL JORA 

Paris, 20 octombrie 1965 

Mon cher ami, 

„Je pars dans une heure pour Liăge. J'y accompagne Monique 40 qui Y jouera le 
Capriccio du grand Igor. Et comme nos deux anniversaires tombent, ă un jour pres, ensem- 
ble i:2, nous avons decide de passer ces journdes historiques sur les bords de la Meuse. Mais 
Je ne veux pas m'cn aller sans vous dire la joie, et mâme plus, que j'ai cuc ă lire votre: cttre si amicale, D'abord de vous savoir remis de vos tourments physiques. Je souhaite — 
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et: Monique. m'emboite le pas en cela — que votre sante continue d'âtre ce que tous vos amis — et: vous en avez — voudraient qu'elle fât. Ensuite, votre opinion sur la Sonale te me va droit au coeur. Je Pai ecrite dans un grand €lan. J'ai mis deux jours â en €crire le premier mouvement, et autant pour faire le deuxitme. Le final est venu plus difficilemenţ — cela, entre nous, se voit, plutât, s'entend. Il est plus laborieux. Mais j'ai poli le tout assez . longuement, assez profondement. Que vous y voyezlafiliation Pynx44, mais c'est ce que je Lă 

cien, il m'a sembl€ qu'en partant de lui, sans esprit d'imitation, je me donne lă un ancâtre merveilleux et en mâme temps je voulais ainsi, dans un certain sens, que l'art de ce grand bonhomme, ă travers moi, comme travers d'autres compatiiotes, se perpetuât. Je n'ai > jamais regarde d'autres musiques comme j'ai regarde celle d'Enesco, ct les critiques qui me croient d'autres filiations se fourrent le doigt dans Posil jusquw'ă l'&paule... Certes, je n'ai pas 6t€ insensible aux progres de la technique de notre art. Mais ces progres je ne les ai considerâs que comme des corollaires ă l'exemple que nous proposait notre grand ami. Voilă une profession de foi qui vous âtonnera peut-âtre. Mais je pourrais vous en demontrer la pertinence par A+-B dans i peu pres tout ce que j'ai fait depuis 25 ans. Donc depuis que j'ai râellement pris conscience de mes devoirs d'artiste crâateur. Ravi des nouvelles que vous me donnez de Marianne. 495 Souvenez-vous de ce que Je vous ai dit de la convessation que j'ai eue avec ce fameux neuro-chirurgien belge ă la veille de notre dernier d&part pour la Roumanie. Bornoffi96 n'a pas râagi ă ma lettre. Maiş 

CHIP 

— manuscris în cerneală 
— FM] 299 

NOTE: 

459 A[avcel Mihalovici (dim. Chip) (1898— 1985) — compozitor român, stabilit la Paris. Membru corespondent la Institut de France — Academic des Beaux-Arts din Paris. , 490 Monique Haas (1909— 1987) — soţia compozitorului. Pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul din Paris. | a %1 Capriccio pentru Pian şi orchestră (1929) de Igor Stravinski, 192 M. Mihalovici era născut în 22 octombrie, iar M. Haas în 20 octombrie, 493 Sonata pentru pian (1964), tipărită la Ed. A. Leduc, Paris, 1965. „41 Filiaţia George Enescu. , , a. 19% Poeta Mariana Duiitrescu (1924— 1967). Există o întreagă corespondenţă intre familiile Mihalovici, Jora şi Dumitrescu, legată de anii dramatici de suferinţe (intre care unele perioade petrecute la Paris) și de moartea poetei. , , Ă Aa | 19% Jack Bornoff (n. 1916 Londra) — muzicolog, înalt funcţionar internaţional, secretar exe: cutiv al Consiliului Internaţional al Muzicii (CIM) — UNESCO — Paris (1952— 1981). Ă ” 197 Baletul Întoarcerea din adâncuri op. 39 (1959), a cărui premieră avusese loc la 12 mai 1965 la Bucureşti. Marcel Mihalovici ar fi dorit ca baletul să fie reprezentat și la Paris. , , 39 În scrisorile anterioare (Roma — 20 august 1965, 14 septembrie 1965), M, Mihalovici relatează prietenului său din Bucureşti despre pregătirile ce se fac în vederea prezentării la Berlin. „în cadrul celei de a XV-a ediţii a Săptămânilor Festive Berlineze, a operei sale intr-un act ArafP (1960), pe un libret de Samuel Beckett. 
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17, “JEAN ABSIL 422 către MIHAIL JORA 

Bruxelles, îi septembrie 1967 

__Mon bien cher ami, 

- Un de mes jeunes €l&ves (pour la fugue) se rendra dans quelques jours ă Bucarest 
pour participer au concours Enesco — section piano. Il compte exâcuter zi de vos preludes, 
oeuvre qu'il serait fort desireux de pouvoir vous jouer afin .de mieux l'exâcuter, s'il a la 
chance et l'honneur de benâficier de vos conseils. Quoique trâs jeune encore, il est plein de 
talents, et je crois pouvoir fonder sur lui de sericuses espârances. Si vous voulez bien consen- . 
tir ă l'Ecouter, je vous en serais fort reconnaissant. 3% 

„ Ceci 6tant dit, je viens m'enqutrir de votre sant et de celle de Madame Jora. Que 
de fois j'ai cte en pensce prăs de vous deux, qui m'avez donne tant de marques d'affection 
pendant ma grave maladie, il y a trois ans!51 Et combien j'avais esperâ pouvoir vous 
revoir une fois encore ă l'occasion du Festival actuel ! Mais on en a dâcid€ autrement â 
Bucarest, et je le regrette beaucoup, car je suis complătement râtabli et j'ai repris mes cours 
et mes travaux de composition. De plus, l'an prochain j'assumerai la charge de President de 
lAcademie royale. C'est assez vous dire que je conserve une bien grande reconnaissance au 
regrette professeur Lupu 502 et ă ses coll&gues qui m'ont si bien soigne€, mais Surtout ă vous 
mâme et ă Madame — sans oublier notre ami Dumitrescu 50% — qui avec une sympathie si 
fraternelle avez rtussi ă soutenir, mieux : ă relever un moral in€vitablement fort bas. Si je 
Suis si bien râtabli c'est ă vous tous que je le dois ; je ne 'oublierai jamais. 

Puis-je vous prier de bien vouloir prâsenter ă Madame Jora mes sentiments de 
tres respectueuse affection et croyez, mon cher ami, ă ma tres fidele et inalterable sym- 
pathie. 

JEAN ABSIL 

— manuscris in cerneală 
— FM] 598 ! 

NOTE: 

19 Jean Absil (1893—1974) — compozitor belgian, profesor la Conservatorul din Bruxelles. 
*% Pianistul american Joseph Alfidi (n. 1949), cu studii la Academia Juilltard și la Con- 

servatorul Regal din Bruxelles, a participat la ediția a IV-a a Concursului internaţional G. Enescu 
e la Bucureşti (septembrie 1967). A interpretat şi unul din cele 73 Preludii op. -12 de. M. Jora. 

A fost distins cu premiul IV. E , | IA , „E În timpul celui de al treilea Festival Internaţional „George Enescu'' — București — sep- 
tembrie 1964, la care participa, compozitorul Jean Absil s-a imbolnăvit grav. A fost internat in spital 
ȘI ingrijit cu toată solicitudinea. Ca 
B 502 Nicolae Gh. Lupu (1884—1966) — clinician și anatomopatolog, profesor universitar la 

Uucureşti, academician. 
toril su Compozitorul Ion Dumilrescu (n. 1913), care era atunci Preşedintele Uniunii Compozi- 

or. 
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ÎBiii nritrrs aman o atzue se CELULA DELAVRANCEA 301 către MIHAIL JORĂ 
[București], 17 februarie 1965 

Mişucă, scumpul meu Mișucă — plec azi la Paris pentru 18 zile. Șapte zile în Juriul concursului național de pian. Ți-am spus, sau nu? Am fost atât de hărțuită înainte de-a primi această invitație, și apoi atât de hărțuită de „du-te, vino” la Ministerul Culturii, aproape în fiecare zi, toată dimineața, incât. capul. meu era în ritmul Tiribombei de la Moşi. Cu tot sprijinul dat de ministru, tot n-am plecat joi, cum trebuia, şi voi fi la Paris luni, când este convocat Juriul pentru a hotări ora deschiderii concursului în ziua de 20 februarie. Plec 'cu Zotehka 5%, şi bucuria ei'Va' atenua Profunda melancolie care-mi seacă vlaga de când ştiu c-am să cutreier străzile pe unde mă plimbam cu Filip 5, 'atâţi de vesel, spiritual și tandru . Tu pricepi, NI 1 "Mișucă dragă, ana ascultat muzica baletului tău din urmă... ' Într-adevăr ai scris cântecul unui suflet înălțat dincolo de viață ! Inspirația ta a avut o respirație lungă, de'o nobleţe care depășea caracterul unui spectacol. Era altceva. Poate înefabilul, întrezărit de noi in unele clipe esenţiale. Pentru'că ascultam fără a fi distrată de coregrafie; am pătruns în toată frumuseţea ei şi orchestrația colorată cu rafinamentul ăristocratic care emană din toată ființa'ta.. ; N N ON aie miar de Ea i ” Întoarcerea din adâncuri ne deschide; prin tine, un q “Pentru asta imi ești și mai drag. : : - „* * Tesărut Mișucă, cu o mie de suspine, şi- 

rum nou. 
eh 

„. . Dai ă 

ți voi scrie de acolo. Sărut dulce: pe Lili. 
LN N E IE 

| 
" CELLICA SII SRR aa DI a Pi 0. -"— manuscris înicerneală . ..... i: Ra i fii i = ENI, Pe a 

a 

. î. 
. . , eat 

at pp curăța pai ei aj pm atat 
NOTE.:! ij îi bi DR de Ep oi ati EREI ariei 

+ . 

ÎN 

„5% Cella Delavrancea (1887— 1991) — pianistă concertistă, profesoară la Conservatorul de 
Muzică din București, critic muzical, scriitoare. 505 Elena (Zotchka) Balamaci — prietena Cellei Delavrancea. , 306 Filip Lahovary (1882— 1965) — soțul pianistei. Activitate in diplomaţie. 

Cica. 

19. | + MILIȚA PETRAŞCU 57 către MIHAIL JORA 

[București], 19 septembrie 196S 

Iubite” Mişucă, „ 
O mare revelaţie : apariţia cărții tale. 5% Am aflat despre ea de la Oprescu 5%, care mi-a vorbit cu emoție și cu lacrimi în ochi. Am citit articolul lui'consacrat cărții. 510 L-am găsit de o mare sensibilitate și căldură. Cum să facem s-o citesc şi cu? Ia d Nu te mai tentează dulceaţa de cireşe. amare din pomul sub care tu treceai cân veneai la pozat? Trimite după ea... | a „Bustul tău a fost. remarcat în presa. din provincie şi acuma, de la Constanţa, se întoarce acasă. 511 

"220



  

Vei avea şi un Sf. Gheorghe, care te va păzi de toate relele. 
Vă sărut pe amândoi cu iubire. 

MILIŢA 

— manuscris în cerneală 
EM] 050 piper e et pp ntre iei tze 

NOTE: 

50 Milițw Petrașcu (1892— 1916) — sculptoriţă. Realizează numeroase portrete ale unor oameni 
de cultură, literați, actori, oameni de știință, precum și ale unei serii întregi de muzicieni: G. Musi- 
cescu, G. Enescu, M.: Jora, T: Brediceanu, S. Drăgoi, E. Ciomac, C. Delavrancea, C. Haskil, M. Haas. 
Una din lucrările sale monumentale de incontestabil prestigiu este Fântâna Miorița din București 
(1927). 

308 Volumul Alosente muzicale de M. Jora (Ed. Muzicală a U.C., Bucureşti, 1968). 
30% George Oprescu (1881— 1969) . — istoric, critic şi colecţionar de. artă, academician, profesor 

universitar la București. : - „ă 
510 Acad. G. Oprescu — Mihail Jora: „Momente muzicale” „în: Scînteia, Bucureşti, an 38, 

nr. 7818, 7 septembrie 1968, p. 4. - 
511 În 1962 sculptorița execută busturile Mihail Jora şi Mati Millo (vezi scurta monografic 

Milita Petrașcu de Simona Nistor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973). 
Bustul lui Mihail Jora se află i în sediul Uniunii Compozitorilor şi “Muzicologilor din Bucureşti, 

Calea Victoriei 'nr. 141. & . 

i i Ie E Rr a 

20. | "THEODOR GRIGORIU 52 către "MIHAIL JORA 

a. Bucureşti, 5. noiembrie 1970 

Stimate Maestre, | - e 
4 : i 

“d 

De departe, imi vin uneori în minte, infiorate; deschiderile porţii deleran din strada 
Silvestru nr. 16. a i 

„Când. ultimele frunze ale copacilor se clătinau în bătaia vântului. r rece de noiembrie, 
știam că vine o zi-plină de duioasă. solemnitate, când toate luminile sc: aprindeau a giorno 
in strada Silvestru nr. 16.. DE : E 

Era ziua Sfântului MIHAIL ! |. : 
Sfânt mare, fără putinţa de a-l cuprinde în ) măreţia « sa şi, pentru c că numele lui îl 

purtați. Dumneavoastră, sărbătoarea aceasta aduce ecourile scumpilor ani. de ucenicie 
muzicală,.o spocă in care, € cu atâta dragoste, ne invățaţi cum trebuie să dea din, aripi $ şi să 

zboare visurile . 
Neuitate v Vor rămâne acele. zile, cle devin din ce în ce mai i nepreţuite şi mulțumesc 

acestui frumos inceput de noiembrie, insorit şi cald, pe care Sfântul MIHAIL vi-l trimite 
în dar. 

îi 

„La mulţi ani, iubite Maestre ! DI DR ae | aa 

TH. GRIGORIU 

— manuscris în cerneală - 

= FI] 410 

NOTA; e DI e a 

512 A a armonic, contra- 
Punct, co Theodor. Grigoriu (n. 1926) — compozitor. S- a perfecţionat cu libail Jor ( 

mpoziţie) între anii 1949—1954. 
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O CALDĂ PRIETENIE : MIHAIL JORA — MARIANA ȘI ION DUMITRESCU 

Text stabilit, prezentare, note şi comentarii — 
“ ILINCA DUMITRESCU ' 

„Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată, 
Zar vântul zvâvle-u geamuri grele picuri ; Și tu citeşti scrisori din voasz Plicuri Și într-un ceas gândeşti la viața toată.” 

» Nostalgia eminesciană m-a învăluit îndată ce am deschis filele ingălbenite de vre- me... Pacheţelul cu scrisori, aranjate cu migală de Maestrul Jora în plicuri albastre, legat cu o sforicică modestă. .. „Aceste scrisori ale Marianei, adresate mie în cursul anilor, le las Ilincăi...» 
Când scriu aceste rânduri, într-adevăr „afară-i toamnă” şi vălătuci de ceaţă fanto- matică împresoară arborii golaşi ai Grădinii Botanice. Stau în camera de la etaj, in micul birou cu vedere spre parc („Belvedere”, cum îl denumea Maestrul în scrisori), acolo unde ii plăcea mamei: să lucreze și să-și primească oaspeţii întru discuții, și timp, cu câteva zeci de ani în urmă. Deschid pentru prima oară plicurile un Sfert de veac de la primirea lor.:,- Sau Atunci, demult, ai mei erau tineri, se bucurau încă de viață, Maestrul Jora cră' alături de ei. Frământările acelor decenii le-au trăit cu toţii. Prietenii erau aproape, Și la bine, şi la rău (Paul Constantinescu, George Breazul, Constantin . Silvestri, Alfred Alessandrescu, părintele Ioan D. Petrescu, Emanoil Ciomac; Constantin Stroescu, Alice Voinescu, Marcel Mihalovici, George Georgescu, Ion Vasilescu şi mulți alții). Îmi amintesc, cu memoria nesățioasă Şi vie a copilăriei, scene disparate, frânturi de conversaţie, idei elevate, pe care nu le înțelegeam întrutotul atunci, dar a căror taină şi farmec mi-au Tămas întipărite şi pe care le dezleg acum. - - e EI Corespondența aceasta. între Măcstrul Jora şi 'familia mea reprezintă zeci și zeci de scrisori lungi, de scrisori 8răbite, de bileţele, foi de agendă, telegrame, ilustrate, cărți de vizită trimise cu flori Şi câteva vorbe, cărți poştale simple, felicitări în versuri său in proză cu ocazia diverselor sărbătoriri (pe care nici unii, nici alţii nu le uitau niciodată), poezioare hazlii-sarcastice (în care erau' meșteri cu toții !), sau acele ultime mesaje zilnice, scrise cu mâna tremurândă de pe patul de spital, cu câteva zile chiar înainte de stingerea mamei... Destinatari și expeditori sunt Maestrul Jora, doamna Lili Jora, mama, tata, bunicii mei şi... semnatara acestor rânduri, pe atunci copil neastâmpărat, în primii ani de' descifrare a enigmelor muzicii, 

, . Paginile vechi de scrisoare ne poartă, mai întâi, la sfârşitul anilor "40, intr-o Pi oadă nicidecum limpede, ci plină de angoase, opacităţi, adversități, greutăţi de tot le ul. Părinţii mei de-abia se căsătoriseră (în 1947), Macstrul Jora le fusese profesor şi directe! la Academia Regală de Muzică şi Artă dramatică din Bucureşti. Prictenia mare ce ave să urmeze incepe să se înfiripe. a , istică dintre Anii '50 au reprezentat începutul, şi mai apoi strânsa colaborare artistică dir st Maestrul Jora şi mama mea (am ales câteva scrisori, sau fragmente relevante in ace 
332. 

 



    

sens). În fine, anii '60, ultimii, sunt o luptă continuă cu boala și moartea, cu neernțătoare 
maladii ce au măcinat, tragic, ultimii cinci-șase ani -ai vieții mamei mele Şi ultimul 
deceniu al existenţei Maestrului Jora. Din aceste scrisori, dramatice, crude, nu m-am 
incumetat să aleg.spre publicare decât foarte puține pagini; peste un număr de ani, 
când noi poate nu vom mai exista, ele iși vor afla locul firesc în cronica acelei frânturi 
de existență. 

Mi-am pus o îrtrebare, la care cred că am răspuns cât de cât obiectiv: cum să 
comentezi, cum să explici, să adnotezi aceste pagini intime, total non-conformiste? Cum 
să le faci explicite virtualilor cititori? Cum să înfățișezi identitatea unor personaje necu- 
noscute, sensul unor situații ? Apelând la notații subiective, personale ? Am găsit și hotărât 
calea detașării depline, a comentării „la rece” a faptelor și persoanelor. | 
„Şi acum, urmaţi-mă... Să pășim impreună undeva, în timp, întorcând filele unor 

clipe îngălbenite de curgerea implacabilă... - : i e De 

-ILINCA: - DUMITRESCU 
* DI 

Aceste serisori ale Marianei, adresate mie în cursul anilor, le las Nincăi, să le citească, 
să le păstreze, să le iubească, în amintirea nezdruneinatei legături de prietenie ce a 
existat între noi doi. 

MINAIL JORA 

(Bucureşti, 4 iunie 1967) 

| MARIANA şi ION DUMITRESCU către LILI și MIHAIL JORA 

Oteşani, 25 iulie 1949 

Mult iubită Doamnă Jora, 

Stimate Maestre, 

Așa cum V-am promis înainte de plecarea noastră din București primele rânduri 
pe care le adresăm cuiva sunt către Dumneavoastră. 

A trecut destul timp ca să ne acomodăm Oteşanilor 513 și ca gândurile noastre să 
zboare care incotro, de predilecție unde ne sunt și inimile. 

Mai ieri, Ion tunzând răchita sălbăticită pe marginea heleşteului din vale, meditam 
ră că frumusețile le face Dumnezeu, ca să se bucure mai mulţi de ele. Și toată 

puzderia de flori, colorate aspru şi crud, peştii cu pântec de aluminiu și coamă de aur, 
dealuri cu păduri năzărite ca din perii de apocalips, Luncavăţul — care pe aici gâlgâie 
Ca O viaţă de nestăvilit, prea au rămas doar pentru noi. Parcă niciodată, ca acum, n-am 
Simţit mai mare nevoie de a ne bucura de aceste frumuseți, impreună cu altcineva... 
guri, ne rătăcim printre ele... 

sunt Ne simțim stingheri, desolidarizați şi oarecum neloial evadați. Și regrctăm că nu 
unteți aci. ” ” 

impreu 
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„N-a trecut prea.mult timp de când am plecat. din. Bucureşti, 'așa că nu.ne Putem lăuda :să fi făcut cine. știe ce. Nici. nu încercăm să facem, prea multe. Oteșanii sunt de astădată; un răgaz fizic, :nu „0 vacanță „sufletească. În; ceea: ce mă privește, sunt fericită de prilejul acesta de a.Vă transmite un. gând frumos și a Vă'ruga să primiți toate urările de, bine din partea. mea. Doamnei și Maestrului Jora, toată. afecțiunea, și. alesele mele omagii, 
ba e ag PI 

mai fii stii îsi a 0 4, MARIANA ȘERBAN DUMITRESCU 

ILIE 

  

zip LR RI a Pate ţi to, a te put 
ÎN CREIE IE: il E E IER NED A E ; MĂ. simt oarecum, vinoyată față, de; D-na; Mavrocordat sti, căreia n-am mai îndrăznit să-i dau un telefon, având impresia că are anumite, neplăceri de moment. Dacă nu Vă cer prea mult, V-aş ruga să-i transmiteți (pentru că cu nu-i cunosc adresa) toată simpatia și călduroase gânduri. De asemenea, tuturor celor pe care am avut plăcerea să-i cunoaștem la D-voastră. 

iii tz iti Pr a pi, age a - M.Ș.D. 
Pe ci ți Daia aa Ra ij DD a 

  

„atit. Dacă rândurile noastre întârzie, este din cauză că am tot aşteptat ca vremea să se așeze într-un fel; dar a rămas exact după cum ne-o închipuiam de la București : nefavorabilă şi capricioasă. 
„Trebuie să vă mărturisim aici că vechea noastră dorință ar fi fost aceca de a vă avea cu noi vara aceasta, la Oteşani. Dacă n-am făcut invitaţia înainte de plecarea noas- tră din București, e pentru că nu aveam nici o certitudine în legătură cu clima de aici. Și într-adevăr, de când am sosit, ploaia ne sâcâie într-una. Adio plimbările și veselia de altădată ! Ne ţinem pe lângă vatră şi filozofăm pesimist. Ploaia asta răscoleşte zilnic reumatismele părinților mei, oameni mai în vârstă și mai puţin rezistenți ca noi 515, ti: Ne-am'igândit multipână ne 'resemna că trebuie să renunțăm la cea mai mare bucurie pe care ne-o plănuisem de multă vreme : aceea de a vă avea cu noi. Lăsăm unei vacanțe mai însorite plăcerea pe care nu ne-am putut-o procura acum. , Cu aceleași bune sentimente și cu toată dragostea, rămân al Dumneavoastră, 

ION DUMITRESCU 

. . : e. . Bi 
N DR RI II „e 

— manuscris în cerneală 
„ut n arhiva, Ion. și Ilinca Dumitrescu 

„513 Mariana și Ion Dumitrescu se aflau în comuna Oteșani; lângă Horezu, pe apa Luncavăţu- lui (locul natal al lui Ion Dumitrescu), “ Iu - ra tuit Din păcate, din varii motive, vizita familiei Jora la Oteşani (Jud. Vâlcea) nu s-a înfăptui niciodată. | a ș | 5 Jana (Bragadiru) Mavrocordat — prietenă a familiei Jora. au 515 Scrisoarea conţine diferite aluzii la tensiunile și evenimentele neliniștitoare ce domne că şi în acel. colţ de ţară, în tulburele an. 1949 („vremea nefavorabilă și capricioasă”, clima”. incer 
„Ploaia sâcâitoare”, „neplăcerile de moment”...). 
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Di ni 76 1HMIHALL TORA: eătre' MARIANA și ION DUMITRESCU 

București, 3 august 1949 

D-nei și D-lui Profeso; 
Ion Dumitrescu 
Comuna Oteșani, Oficiul Horezu 
Vâlcea 

Sia i a Dragii noștri, E ai, 

„ Scrisoarea voastră ne-a trezit multă melancolie, aflând că vacanţa vă este tulburată de vremea :rea.ce bântuie: În apropierea: munților, mai cu scamă, ploile reci și grindina, după câte auzim, au făcut multe stricăciuni şi Suntem cu toată inima alături de: voi și de necazurile. voastre, 7 se a Ea ! mpărtășim de asemenea .părerea voastră de rău de a nu ne bucura impreună de zumzetul Luncavăţului;icăci de acel al claxoanelor. ce: urlă zi și noapte, pe strada noastră, ne-am, cam săturat. Dar şi acest din urmă zumzet își are, “totuși, farmecul său, atâta vreme cât vehiculele care îl răspândesc nu se opresc la poarta casei, ceea ce — Doa m- ne fereşte — s-ar putea întâmpla tocmai când ne-ar fi fost, de pildă, lumea' mai dragă, alături de voi, pe, meleagurile Oteșanilor. .. aa d De aceea, socotesc că, trebuie să potolim părerile noastre de rău şi, dimpotrivă, să ne bucurăm că petrecem această vară în riicoarea propriilor noastre odăi. 510 - 
De lă plecarea voastră, evenimente importante nu s-au prea petrecut la: noi. Lili işi duce vremea între piață şi bucătărie ; Vladimir 51? între ștrand şi velodrom ; Cora între poartă și pivniţă, unde a găsit, în ultimul timp, o vizuină de șobolani; iar cu, 'mai comod, între "pian şi masa de scris. Vioţa noastră: se 'scurge, astfel, tihnită şi insorită, întreruptă doar de vizita ba a cutărui pricten, care ne istorisește că i s-a găsit un apar- tament frumos, putând părăsi, în sfârșit, pe acel incomod în care se chinuia de zeci de 

ani; ba a cutărei prietene, care ne dezvăluie bucuria ce o resimte că fratele ei, bolnav de reumatisme, a găsit prilejul să plece pentru a se căuta la Ocnele Mari. Astfel de știri, fără însemnătate, sunt singurele ce le mai aflăm de la cunoscuţii noștri rămaşi la Bucu- Teşti. 518 | 

Lili și cu mine ne gândim la. Voi cu multă afecţiune și vă trimitem tuturor din casă urările noastre de bine şi de sănătate. 

Dumnezeu fie cu voi. 

M. JORA 

— manuscris in cerneală , 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: 

516 su. E soi , . ioadă î ati... „Să ne ] - Mihail Jora se referă, voalat, la arestările ce av cau loc în acea perioadă intunecată,,, i "curăm că petrecem această vară în răcoarea propriilor noastre o lo | 2 (1952 Ulterior;: doamna Lili Jora a fost arestată și deţinută în lagărul de la Ghencea (1952). 
i Vladimir Renaud — tânăr crescut în casa familiei Jora. 

sin Desigur, din nou aluzii la arestări și la odioasele locuri de detenţie.  



3 iza sut ui, MIHAIL, JORA către MARIANA şi ION DUMITRESCU 

București, 17 iulie 1950 

Dragii me, 

| De ieri incă, aaică înainte de'a: primi scrisoarea voastră, eram pus la curent de către Doamra Șerban 51? de stările de lucru de la Oteşani. Grija pe care v-o împărtășisem era confirmată, nu atât de către Ghiţă, 5% care la întoarcere mi-a telefonat foarte senin că totul c bine acolo, cât: mai ales de către vărul Prodescu, &1 care a:văzut lucrurile cu alți ochi. De altfel întreaga stare. generală actuală e împotriva oricărei călătorii, care din aventuroasă, acum trei săptămâni, poate deveni buclucașă azi. Așa încât să nu vă faceţi sânge rău pentru noi. Căutaţi să profitați cât mai mult și mai plăcut de adierea mării, căci alte adieri mai supărătoare ne pot mângâia pe toți în viitor. : Bucureștiul e destul de suportabil. Arşiţa s-a arătat blândă şi lipsită de parfumuri rău mirositoare. P'iși pi colo doar, câte un şobolan mort în stradă, sau niscaiva gunoaie mai acătării. i De | 
Prictenii au rămas, cu mici excepții, pe loc, iar duminicile se adună la un pahar de apă de la ghiaţă, cârtind pe cei rămași şi invidiind pe cei plecaţi. Sfinții Dumitru și Gheorghe sunt să rbătoriți zilnic, vrând-nevrând, în toate maha- lalele Bucureștiului, ia r vilegiatura pe umbritele maluri ale canalului e cu deosebire cău- tată. 52 i | 
Până la revedere, vă trimitem toate bunele noastre gânduri, urându-vă sănătate. 

2 

, 

LILI şi MISU 

— manuscris În cerneală neagră 
: — în :arhiva. Ion şi Ilinca. Dumitrescu 

NOTE. | 

515 Eufrosina (Nelly) Șertan (1899— 1984) — mama Marianei Dumitrescu, bunica Ilincăi Dumitrescu. 

a 59 Gheorshe Dumitrescu (n. 1914) — compozitor, profesor la Conservatorul de Muzică din Bucureşti. Fratele mai mic al lui Ion Dumitrescu, - , 521 Tictor Predesuw (n. 1919) — medic chirurg, prof. univ. dr. doc. la Bucureşti. Vărul primar al lui Ion Dumitrescu. 
522 Din nou, o.scrisoare „incifrată” (suntem în anul 1950.. .). E După tradiţie, Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru erau datele-termen legate de contractele chiriaş: lor („sfinţii chiriaşilor””). Aluzii la evacuările zilnice din case și la sinistra „„Vilegiatură”” pe „malurile Canalului”, Se 
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Ai tite ca si situ sat MARIANA. DUMITRESCU către MIIALL JORA 

Ci cati [Mangalia], 14 august 52 1954 

Iubite Maestre, 
„ital cat 

Toată noaptea au bătut prin împrejurimi, în văzduhurile cu metcori, în coaja zgribulită, a pământului și-n clăbucul apelor „moi, nişte clopote nemaiauzite. . , „i „um Cerit”.+.. întrebat-au, inimile somnoroase, poate”'prea treze, fiecare, cum, se știa, în adâncimea nopții ee cae ata ua ziua Meşterului, copii, ., „Descoperiţi-vă, țestele și rugaţi-vă.... Spuneţi ve rbe de aur pentru gl...”; Şi clopotele imai, spuseră şi alte vorbe, dar. nu Î6-arm înţeles. prea 
bine... : a; 3 pi pă zii ca n AER Ş E o Sa a Ne-am trezit tulburaţi, ca tot omul, la âuzul unor voci de mirare, şi-am făcut 

Gândul s-a deschis 1 licărul stelelor, ca o floare de smalţ, și-a cuplins depă rtările, înălțimile, bucuriile, golul... Inimile pârguite' și-au plecat fruntea: şi genunchiul îndoit Pe pământ, 'ne-au îndemnat spre rugăciune buzele: i: i Dăzi, Doamne, Meşterului. ..*: Da” ce să-i mai dai?...' El are de toate, dintru început... Şi făcând o tocmeală' pripită, am, văzut că. doar ani și gând izbutit îi mai trebuiesc, -':: ep ăi ata ie Da ID i ” , ' i 

a Dă-i; Doamne; Meşterului'izbânda. năzuinţelor şi. ani mulți și frumoși...” Așa, ca să ne ureze și el nouă;:pentru șase: decade şi noi să râdem atunci,. și să-i urăm încă 0 dată pre atât “it Căci; Doamne; timpul nu l-ai născocit Tu, ci omul însuși, ca să-și măsoare adâncimea sorții: ;.i Tu ai:născocit nemurirea, și din ca să.rupi, ca dintr-o pâine proaspătă, o coojă și să-i:dai Meșterului să :se întrupte:. i. A Rae Și-am mai stat cu genunchiul pre pământ și. ne-am mai rugat, lar vocile noastre subțiri răzbăteau ca niște ace de argint prin pânza nopții, și cusături de minune înfloreau în urma. lor. ...: PCI LI N IN E IRI o II N PI II RI a ati IER . ai a: i Dară în creștetul:dimineţii: prins-am pana! de gâscă. între degete şi, muind-o în 
sânge de strugure, am scrijelit gândul și fapta întocmai, îi: .... i 

7 

i ati LII ai tat ” i i i i i MARIANA şi ION 
E RD IE DR De IA E aa Ea e 

ete iii tei Pa pf 1 pa 

indrăznim să Vă şi sărutăm.. Nu ne e frică... iii Cta ei cănktata „ Sărutaţi-o şipe Doamnă Lili din porte-ne şi uroţi:i, de la noi, dragoste şi sănătate, Rămânem în Mangalia Până la 25 august şi apoi plecăm câteva zile la țară. 

(Meştere, lăsaţi-Va imbrăţişat. de doi strigoi cuimsecade și, în definitiv — de ce nu 2, 

Un coș cu „,respectuoase omagii”... 

ÎN IP RR: M.D) 
Ia La io i DODI CINCI a IE ICI , p , , 

— manuscris în cerneală _.. 
i „. — în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTĂ: NE 2 . N ia | 

nea 60 d 2/14 August (189 1): ziua de naștere a lui Mihail Jora. În 1951 deci, compozitorul impli- 
e ani. RD a a a it 

2 — e. 234 
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D000 0 MARIANA DUMITRESCU către MIHAIL JORA 
“a
 

E EI aaa | 
[Bucureşti], 7 mai 1955 

fa.j 

| Dragă Meștere, 
, 

. 
Ea EP pe LC IN IE ED ee 

ia MR DE A ae DCR: - . i De câteva zile mă dau cui căluștii, saw: chiar în:,,montagne-russe”:" hai să, zicem -cu „ficatul pe: geantă”, - din piicină unou: scârbavnice de sulfa miide pe “care le-am ingurgitat duminică și luni. Senzaţia nu e de lepădat, iar greaţa fizică pe care '0 -tesimt,: departe de a'mă plictisi, completează o alta, de ordine mai'transcendentă “cui''care- mă: âm :bine de mulți ani::. N-ar fi: mare nenorocire, dar asta: mă “ține! în pat și m-a: oprit să Vin 'să Te văd zilele astea și să stau de vorbă puțin cu dumneata, Mai ales că ești bolnav.;. Mi-a spus Ioncă ai fost foarte afectat de imoă rtea lui Enescu și Te inţeleg” perfect... Eu, care nu l-am cunoscui persona! și tot m-am zguduit profund, pentru că, am 'iealizat xc€-închidem în g1oapa 'aceea din cimitirul frânțuzese, ENE Ea eu Mă învațasem cu ideea că am! să-l. văd odată 'aici; că am să-l Cunost pe, oinu acesta care a vânzolit cu niște vâsle așa de uriașe apele. muzicii. noastre,; 0. jumătate de secol... Şi pe urmă, crescuse, valul, unei mari simpatii pentru, el,. aici în țară,.. se reactualizase figura lui, învăţasem să-l iubim, noi ăștia care-l cunoscuisem prea. puţin. . „2. ** Şicenaclul de Marţi seara, ca o apoteoză.... Şi coircidența'asta, cr. totul ;nepermisă, pentru o. adiere banală a lucrurilor. .«» Vezi, când eu scriu nuvele, fantastice; Dumneata râzi de mine și spui că sunt „cam căutate... "Nu, nu... Eu am, înţeles, într-un anumit sens, că este o zonă unde imponderabilul, inefabilul se.imbrățișează cu cotidianul, cu feno- menul în volum și în mișcare:' Moartea. lui e o astfel. de îmbră ţișare,, 

ne-am lua de gât cu moartea, neștiind care dintre noi e. fericitul! «care -poartă: pe umărul său însemnul transcenderii timpului, -..s.: ez e Sa Dar așa?... Totunae... Creşte în noi, tăcută, neștiută, fără culoare, dar cu ce contururi teribile, crește în noi marea iloare a morții... Cu fiecare zi care trece, suntem tot mai mult plante de piatră în pădurea morții, tot mai puţin noi... NI „Dar vezi, rumegând lipsa de măreție. a vieţii, mi-am dat seama că ea „are totuși punți de contact cu infinitul, punți între. scârbă; și lumiriă, între “cenuşă şi vis. . Mă întreba Alice. Voinescu, 521. azi dimineaţă, la” telefon : „Îţi dai” seama!ce a, pierdut 'nația noastră cu Enescu?, :. Ei, să vă văd acum, generația! voastră, ce daţi +9! 'Mariana,. aveți o mare obligație faţă de neamul Vostru...? l-am răspuns să n-aibă! grijă; suntem 'pe baricade. . . Aa a ta a) | 
Eu știu că puntea între materie și infinitul fantastic sunt oamenii mari ai lumii, oamenii bolnavi de seriozitate și de muncă, oamenii care iau lucrurile pieptiș. Care se plantează cu eroism în real, ca să-i smulgă misterele și să le arunce apoi, ca pe jerbe de lumină, peste secole, peste spații. .:. Di | 
Și mai știu că generația ncastră e împrăștiată, Şi că mulţi dintre noi, și poate cel mai buni, suntem atrași de virusul nihilismului metafizic, al scepticismului de cultură, al jemanfișismului istoric... M-am cutremurat în faţa răspunderii pe care mi-o arăta cu degetul ei neînfricat Alissa, și mai ales în fața gândului de care: vorbeam. mai sus: 

j a m, 

. - 

. > oamenii mari ai unei generaţii — punți între finit şi infinit. 
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i 1-..„Am înţeles,-stând aşa pe spate,.în pat, şi meditând febril, că trebuie să ne luăm la trântă, nu cu acel unu la un milion, himeric, nemuritor, ci cu acei mai mari dintre oamenii timpului, să-i ajungem, să-i întrecem, .. 
Morală eroică? Aș! E, cred, un act de profundă disperare metafizică, prin care trebuie .să trezim.la viață forțele noastre care au adormit sub temeri, ca toporașii sub îrunzele moarte: de fag... 
Da meştere, eu mi-am șters ochii de lacrămi și-l fericese pe Enescu... În generaţia lui, el a purtat: lupta: şi a câștigat-o... Enescu este o punte fosforescentă între spaţiile verzi româneşti şi timpii nelimitați ai culturii universale. .. Înseninează! în el istoria unui lung război cu neântul, câștigat pe deplin... e ”* Şi Dumneata eşti dintre cei care au câștigat și Te fericesc și pe Dumneata. Eu! trebuie să mă mai opintesc preț de 30 de ani, ca să știu dacă am avut în mine germeni maligni sau benigni?... Lumină sau noapte ?... 
Oricum, moartea lui Enescu mi-a "deschis o largă poartă inspre câmpiile pe care se bat himerele culturii. .., Soldaţi, având.în vine. apă vie în loc de sânge.... Și chiar cei ce nu înving în această crâncenă sforțare, tot mor mai irumos decât majoritatea dintre mamiferele ântropoide, 'care pendulează inconștient și fără răgaz între foame și somn. Ea Întrucât” mișcarea, giratorie a pâtului, față” de pinacoteca de nuduri 5% a lui Ion, e din ce în ce mai acută, întrerup. acest sermon melâncolic, economisindu-mi uzul raţiunii pentru o convorbire cu Corină, 5% pe câre o' aştept dintr-uii momânt într-altul.. În fond ceea ce vreau &u'de la D-ta acum; nu este să fii de acord ci cele mai sus înșirate, ci să Te ingrijești serios, să stai în pat, într-o poziţie tot mai respectuoasă față de maladia dumitale, pe cât o am și eu față dea mea, . .., 

Și nu Te mai întrista |!!! Viaţa 'imerită să fie trăită, dacă n-ar fi decât pentru vântul care se oprește în vârful plopilor, ca să toarcă pe fuiorul crengilor înalte fire de răcoare, dacă n-ar fi decât pentru corăbiile care vin seara din larg, ostenite de tangaj, ca să ancoreze intr-un port dulce și tăcut, aievea porturilor mitice, în care ancora Ulisse, 
e 

A dumitale prea plecată, 

MARIANA 
Dacă Luni răsâre soarele și pentru mine, vin:să Vă salut în persoană. 

— manuscris în creion , 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

Dai - ph „n : „i - e în aa a. ae aa da [pa ra i... 
. 

NOTE: 

e pai 

j Mihail Jora! notează pe prima pagină a scrisorii, în stânga sus, cu cerneală albastră: „Scrisoare sen- zaţională — M.]. — 8 mai 1955”. 
„5% Alice Voinescu (1885— 1961) — esteticiană, specialistă in istoria filozofiei, profesoară de Istoria teatrului universal, una din personalităţile “de primă însemnătate ale gândirii literare și tea- trale româneşti moderne. o , ga: . o “Mariana Dumitrescu: i-a fost studentă 'la Academia Regală de Muzică și Artă dramatică din Bucureşti. (A se vedea, în acest volum, și capitolul Corespondenţe spirituale: Alice Voinescu — “Vihail Jora). OR . . e Aa „i + Aluzie Îa colecţia de tablouri a lui Ion Dumitrescu (printre care se'află și mai multe nuduri e Pallady: şi Iser), .. N Ra a a a: » 36 Corina Gheorehiu (71985) -- nepoată a, lui 1. Heliade-Rădulescu, prictenă_ cu familia Jora, cu Alice Voinescu, Mariana și Ion Dumitrescu, Georgeta și George Breazul, Marica și Paul onstantinescu ş.a. ' NAIN DD iii 

anQ.



6... îsi i. e MUBAIL ORA către, MARIANA şi ION 
data al Edo 

;: DUMITRESCU 

DI pei Great     
a TA ea Da A N Ta si 

„. : . Pe a , Pa pa e ae ceda 
aia E i. : DD II ID IEI Ia ij iai id pd „i “Olăneşti; * 28 ' iunie''1955 

a aa i 5 apti 

pate „i ! i! Pt Te ca tame Ei apa i dă iasi al 

Destinatari: ..: -.::: a ii ta v Expeditor: ::!:.::. la iu 

Ion, şi: Lia Dumitrescu, ii e a al ML: i joia ditai dure 
București, Cotroceni EI pu a tus rVila Finanţe si at ici, 
Str, Dr. Brândză nr. 16 a su, Olăneşti — Râmnicul Vâlcea 

, fi PE a : Da Pi tibi 

  

Cp Sea e taci „Dragii mei, A n 
în LE SI N CI 8 II A TI 

„ "Nădăjduim că âţi făcut o plimbare frumoasă, în ciuda 'gloatei ce aţi trebuit! s-0 
înduraţi. Pe aici plăcut și cu oameni insuportabili, ce te fac să-ți aminteşti, prin deferența 
lor respectuoasă, de vârsta pe care'o ai. Ce bine eră când te sicțireau camărăzii pe uliţă: 
1. TÂl e suferindă, Cred că apele nu-i priesc. Poate că de acum inainte; 
„Ami găsit un pian pe scena în aer libera unui cinemațograf. E destul de nostim 
să compui balade, 52 cu popor ce vine să asculte. Noroc că se satură iute, Vorba chelne- 
riței : „Am auzit că sunteţi compozitor, de muzică grea, pe care cu n-0 pricep”, 

Cu drag, iii a ie a 
: t : A tt 

E) i "M.]. pa : pe, pa 7 

i ; , tie aa , Pi: da IL: , pda 2 

— carte poștală, în creion 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu ; 

NOTĂ: 

2? Mihail Jora lucra la partitura Baladei pentru cor mixt, tariton și 'orchestră' op. 37 '(1955), 
pe versuri de Mariana Dumitrescu. - 

A a MARIANA DUMITRESCU către MIIIAIL, JORA 

IE a 

București, „1 iulie 1955 

Dragă Maestre, i 

„__ Cărţulia Matale poştală ne-a invoioșat pe alocuri, cuprinzând ea un oarecare humor 
(ce e drept,.cam-acid 1), dar nu de luat la vale. Conţinut incolor, dar digest ; final cam 
tras de păr, dar... potabil. În general, un tonus scăzut, lipsă de vitalitate mentală, 
denotând o plictiseală greu sublimabilă şi un-univers plastic amori ! (Tot spui dumneata 
că oamenii la Olăneşti sunt prea reverenţioşi și regreți „injuriile camarazilor pe uliţă. .: - 
Nu.știu cât om fi noi de camarazi, dar prinde-o, mănușa mea de piele 'de porc, “zboară 
într-un - curcubeu rubicond și-Ți aterizează sub nasl...). IE 

240,  



    

Cop E a . Milioanele de clipe trecute de când nu ne-am mai văzut le-am întrebuințat în moduri şi timpuri foarte obositoare, contradictorii şi extravagante. Ne-am purtat oasele pe alti- tudini demne şi nedemne de noi, am dormit în autobuz, trecând prin peisagii paradisiace, am mâncat ciorbă. de legume, pe o verandă plantată pe un răzor de nouri şi ceață, ne-am pictat cu ciocolătă de noroi hăinuţele citadine, pe versante niciodată umblate de atâtea picioare ageamii, deodată refulate de pântecul hirsut al unei Rate bucureştene... 52% În definitiv, în afară de, Cheile Bicazului, într-adevăr pe măsura gustului meu, şi de niște tăpşane înflorite, stiopite cu marile hărți vişinii şi albe ale unor flori de munte necunoscute mic, viziuni care-mi întârzie şi acum în privirea intoarsă a visului, colorân- du-mi nopțile morocănoase, restul a fost un film cenușiu, cu actori insipizi, şi cu intri- gă... apă de ploaie (sau măi bine zis, fără amor). O să Vă povesteastă Marica și Paul 529 

2 si 
„Acum, raportul: 

restul de 'amărunte morfologice; -. o | a | -** “Până unaralta, ce mai faci matale, ce face Doamna Lili? Îmi pare rău că nu se simte bine şi:aşteptăm ca: la viitoarele Yânduri,: pe care sperăm să le primim de la D-voastră. la' Sinaia; să aflăm veşti bune despre amândoi. N ea E ei Noi ne pregătim de plecare pentru duminică dimineaţa, la Sinaia.' Între timp, am mai văzut-o pe Corina, 5% care e neurastenizată 'în ultima .expresie:a cuvântului, în plină decrepitudine financiară şi morală... Îmi vorbea despre sinucidere ca despre co- Vrigi cu .sare, sau :un bilet de 25 .de bani până la Moșilor... M-a impresionat faciesul ei de câine călcat de troleibuz și aruncat în şanţ de mărinimia urui trecător ca eștin.:: Evohe, viața e. grea,. dar, e infectă | Scrie-i,. Maestre, -un rând-două... .: (un balon de oxigen la :Doamna - de: la. masa. din fund. “ Şi la. drept -vorbind,! regret că. o să Vă, vedem atât de puţin în vara asta, fiind Domniile- Voastre, oameni,cu care se mai poate schimba o interjecţie, o invecțivă, o vorbă 

na) 

| i. : 

de spirit... e 
A-propos de asta, cinci zile cât am stat in autobuz, am.căscat, de, mi-am spart 

fălcile, sau am lălăit ca bețivii, care întorcându-se ei de la crâșmă, -in noaptea neagră, cântă ca să-şi facă un dram de curaj, cântă ca să-l alunge pe Necuratul care le dă târ- 
coale, șazi ca să cheme un înger. din depărțările de sineală, să le ungă cu smirnă inima 

„i; Scuzaţi stilul, bufon.şi lipsa de sublimitate, în plină diureză metafizică. Împreună cu. alte cârpe de aur, cămaşa bunului gust am pus-o în geamantan, pentru a Sinaia |! 
„Vă; sărutăm reverenţios şi pravoslavnic pe amândoi, dorindu-Vă bine din toate 

- . î. die . pd 1 

baiercie inimii,” * a 
LIRI at MARIANA 

P.S. Văduvei Burada 531 i:s-a dat-o pensie de 900 de lei. Asemenea lui: Mănucă Cio- Mac, 532 0 p | | Ri : a E , 

„m — manuseris În cerneală. ! e 
i cita ue — în arhiva Ion și Ilinca. Dumitrescu: 

NOTE: mai 

„__- 522-Este vorba! despre o 'excursie organizată de Uniunca Compozitorilor, la Mărăşeşti, Cheile Bicazului, La-ul Roșu, Ceahlău. : . Şi DR rul di i "75%. Paul Constantinescu (1909—1964) -- compozitor, profesor la Conservatorul de Muzică 
din Bucureşti, „Membru, corespondent 'al. Academiei. Române. ; n a E “Soţia sa AMaria-Ana (Marica) . Constantinescu. (1912— 1992). 3 Corina Gheorghiu. a ' Din familia muzicologului. și folcloristului Teodor T. „Burada. | 

* Emanoil Ciomac (1890— 1962) — critic muzical şi scriitor. - ++ -: ! 
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| 

„și ; 

_ SIE Re Ia 

« N N A a a a a ara II Ra e DR IEI: Deta rs Dra. A ji a e a CT ee ci . LE Di Dee 
ad e e aa sei EI ” inaj ilie! 

: | | ; i IE Ra -. + [Sinaia, iulie 1955) Data cotat fute re tus SINAI i ae 
, . , | , A PN ae ar a e VI 

e a pa Ai d : pie ace | SER II aa za ter Pat tt - , 1... AWiscriu din Sinaia, dintr-un. peisaj egal cu șine insuși, egal cu toate coclaurile verzi prin care treceam mai săptămâna trecută, egal şi cu” dealurile mari, bine-mblănite, de: fagi ŞI 'brazi, între care-ţi 'răcoreşti şi purilici Matale fiinţa! Ja ora aceasta subtilă... :--. 2. „Toate! panoramele sunt 'egale cu ele, insele; timpul “trecând peste ele; ca. norii, și chiar când nu se ăscamănă unele cu altele, sunt solidare în măreţie,. inghiţindu-ne. cu dragoste tăcută, „Şi. acaparatoare, cumințindu-ne îndrăznelile, liniștindu-ne revoltele... ș: „+ Suntem destui pe aici, dar cu.am. fos, cuprinsă de o mare, tristețe: și: probabil de un instinct de conservare a speciei. mele. metafizice, aşa că trăiesc într-o -uriașă.. izolare, care-mi. face. bine, şi; mă „mulțumește într-un :mod amar: i st 23... Am'început.să scriu -un lucru, care mă urmăreşte ca o umbră din ziua când mi's-a -năzărit: în minte -un -soi de:: baladă -despre” osuarul:.de la Mărășești, pei:care l-ar văzut pentru: prima oară-acum zece. zile şi care: mi-a. zdruncinat; anumite: strațuri sensibile. ale sufletului, 593... ii, i pa e eat =: 22: Mai.vreau săzți: spun 'ceva, :Maestre: 'La Bucuteşti. cu nu: ți-âni "vorbit niciodată „despre impresia pe care mi-au făcut-o liedurile dumitale “ascultate mai” deunăzi, într-o curgere lentă. şi repetată, lăsând “fiecare o urmă, :alttel; în aducerea mea aminte 217 "Cinevrea”să Te Cuhoască birie, trebuic'să-Ți audă ledurile Şi omul, şi artistul din dumneata stau cuminţi în galantarul acestor cutioare de muzică, așteptând să fie fotogeatiați. în eternitate i i i e a ec ep „+“: Tot ceeaice intuisem $au cunoscusem din Dumneata fragmenţar, apare în cântecele Dumitale, trânsparent şi “simphi:- Tot ceea ce € oarecum împrăștiat, în simfonicul şi muzica duimitala-de“ cameră! ca'stil, aci ăpare într-o unitate şi o'puritate! nudă” extraordinare. Cântecul. din fluier 54 conține cea nai. condensată expresie a tristeţii dramațice româneşti. În Ghicitoare 535 € toată exuberănța. obraznică a românului tandru și libidinos; dulce şi isteţ, plus,o'tehnică îndrăzneață de recitativ, pe care ți-au furat-o anumiţi copilași:ai dumitale 

Psi. 
[e . 

Tg 
[ID SI DRE aa E , : 3 

- - .. 

şi au făcut vogă cu'ea.-Dopuj de liiierețe 36 are o intensitate'amară şi o foiţă; sensibilă, cum numai Wolf are câteodată, în zilele lui mari. E mai presus de Brahms. [ican- Zația 5% sondează până-n miezul pământului, până-n lacurile de lavă incandescentă, e “înăgiiifică, 
| -::0 î«Liedurile perA drian Maniu, servin cn. du-se de. versuri impure; se ridică totuşi ca niște cete de arin, foarte sus, în eter. Înmoplavea 5% fantastică şi cuminte, are forță și moliciuni care nu se contrazic, se îmbină. 

Cântecul de dragoste, 5% pe Rilke, e după părerea mea expresia cea mai pură a sublimului în lied. Nici nu-ţi dai seama: ce-ai făcut -in liedul acela. 
Deși sunt antipozi în: modul de expresie muzicală: a liedurilor dumitale, făcând pe superficial să creadă că dumneata te zbaţi între un stil pur românesc, de invenţie, perso- nală (Cântecul din fluier, Chiotul, 510 Ghicitoarea, Înnoptarea, Belşugul 51), şi un stil, aș :Spune, occidental (liedurile pe Rilke, -Jncantaţia,.. Dorul. de tinerețe, Corbul 51; ctc.), sunt două grupe de sânge distincte, dar numai aparent distincte; Între ele. există: nu: numai afinități, ci corespondențe imense, exprimând, fiecare dintre ele, faţa neștiută. de nimeni a unui temperament artistic extraordinar de bogat şi plin de culoare. Câ silecul de dra- 

goste, Iucantaţia, Buna vestirc pentru floarea mărului 5% pun bazele unui stil cult românesc de cântec, fără accente folclorice, E un stil care nu e de nicăieri, e al dumitale, :şi-e foarte adânc, şi e foarte dramatic, Şiare: accente unice... îi e 
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II „Nici nu: te perii; nici :nu: fac pe. critica: muzicală. În fond, nu ai nevoie, cred, de' părerea mea in această privință. Dar ca unul care a avut o revelaţie netă şi unitară a sufletului dumitale în aceste ultime luni, dă-mi voie să-mi exprim — de-ți face sau nu plăcere — ceea. ce cred. Le am în mine aceste cântece ale dumitale, imi sunt prietene, ele sunt ca acele semne de vopsea de pe silueta brazilor, care te îndrumă spre cabană, în 'desimea- pădurilor, în panta urcușului, . . 

Multe sărutări Doamnei. 

— manuscris în creion, ciornă 
-- în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

  

NUTE: 

5% Mariana Dumitrescu a scris în 1956 poemul despre Mărășești Un cântec despre jertfe mari și despre lumină, transpus în muzică în 1967 de către compozitoarea Carmen Petra-Basacopol (cantata Un cântec despre jertfe mari şi despie liminăop. 27). 
554 Cântec din fluier op. 16 nr. 4 pe versuri de T. Arghezi (1936). 
55 Shicitoare op. 16 ur. 1 pe versuri de T. Arghezi (1936). a 
56. Doride tiicrețe 0p: 23:ur. T'pe'veisuri de.V. Voiculescu (1944), .! î -.: 8% Incantatic 0p31-air. 2-pe Versuri .de M.- Duntitrescu (1950), .. . : 538 [unoptare op. 14 ur. 2 pe versuri de A. Maniu (1935). î. sa Cântec „de „dragoste. op..36 nr;.2.pe versuri de R.-M. Rilke -(1954).. .. 530 Chiot op. 31 nr. 1 pe versuri de M. Dumitrescu: (1950). e 
541 Belșug op. 28 nr. 3 pe versuri de:L.- Blaga (1949)... i 

| 532 Corbul op. 28 ur. 2 pe versuri de L. Blaga (1949). a 2543 Buna vestire Beniru floarea mărului op. 28 nr. 1 pe versuri de L. Blaga (1949). 

  

nico == : MIDIANL JORA către ION DUMITRESCU 

„Bucureşti, 8 iunie 1956 

ii Dragă:loane,. i" PA 
Iţi recomand călduros doi copii ai mei : Felicia Donceanu 5ti şi Ştefan Winckler, 5%5 

care au absolvit acum cursul de compoziţie la Conservator, cea dintâi cu mențiunea /, bine, cel de-al doilea cu f. bine cu distincție excepțional. 
„Fle că le găsești — după ce sunt primiţi în Uniune, sau chiar inainte — un loc 

la Editură, fie că le acorzi, ca la plastici, un ajutor lunar de la Fond, până când vor Putca fi plătiți. Socotese:că trebuie: negreșitsă sc facă ceva pentru dânșii. i Cu bune mulțumiri și afectuoasă prietenie, 

M. JORA 

- o — mânuscris în cerneală , 
— în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 

NOTE: 
a 

pa 
te 

sa Felicia Donceanu (n. 1931).-— compozitoare. E comnoziţa Sfefan Winckler (n. 1931) — muzician de origine germană, studii la Timișoara (elev al Pozitorului Liviu Rusu). După absolvirea Conservatorului din Bucureşti, s-a repatriat în Germania. 
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ET ea tt “MIHAIL: JORA 'către MARIANA: ŞI :1ON : DUMITRESCU 
ii ui ge a Paz pi Ut poa 

îi i fi a Si ra ar Dl aa teii puteti 
pri tie i ir trtf tl c ia pe ma la 
îi ue pipi i , pai i topire : EI (Dir t i 

initiat [tube marie 

Bucureşti 
1 ta i „to - d ring Cotroceni „. tipa! pn aj Str. Dr. Brândză nr. 16 

Ion şi Mariana Dumitrescu 

pe ! 
Tu 

”. Dragii noştri, |. : 
a 

LI: 
. 

Sosiţi cu bine la feredeile Olăneştilor, .ne- 
Doamne, rezervată 
şi suntem vecini. Să 

Vreme frumoasă, lume multă, praf cumplit 
Cu drag pentru amândoi, de la amândoi, : eee a NE: 

  

şi; megafoane serioase. 
d i 

Adresa expeditorului: 
M.]. 
Băile Olăneşti 
Vila nr. 3 
Rm. Vâlcea 

. tru) 

am instalat azi dimineaţă in odaia, dragă 
pentru noi, dar dată altora.-Au sosit ieri şi soții Victoraş Eftimiu, 5% 

o. Ps 
ţ 

bitii e e : „ci E , EISA ea e: i pe ta ! A „a M. JORA 

N — carte poștală, în cerneală neagră 7 ma dati si dat i Pin arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu i 

i! : NEI sf 

NOTĂ: 

535 Victor Eflimiu (1889— 1972) — scriitor, academician, 
Soţia sa — actrița Agepsina Macri (1885— 1961). | 
PI m tel pa cec d tate fata de trai bob maia Peg re me a 

Apei teaca a ela ra tetiere) | ei artrite Dea pita e feet 

Sa Mite ip futa er iti i ilie zii sili Pi "| 

peri ta i | E Ir RI că A Aa ii ÎI Ma Pai cr, pare Pc TI, ii noa MIHAIL JORA--către MARIANA DUMITRESCU 
i ae - ptr re 

mi 

[Olăneşti], 10 iulie 1956 
. i i ” 

Bucureşti Adresa expeditorului: a la Cotroceni M.J. 
Str. Dr. Brândză nr. 16 a Vila nr, d In Da i Mariana -Dumitrescu .... e ns + Băile Olăneşti - i RE e „Rm.. Vâlcea ! Pa tt 
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emita i trace tusa o. Mariană dragă a, eee e age ef 
meet mea 
N a Tia Uitai, în carta de ieri, să te rog să-mi trimiţi niscaiva versuri, pentru a incerca să le incadrez în măsuri de 2,3 și 4 timpi. Vezi 'humai să fie făcute cu măiestrie (!) şi demne de viitoarele mele bâlbâieli, ridicate (de cine știu) la noţiuni de capodopere. Vezi apoi să nu [ie prea filozofice, pentru a le putea asezona in sosul meu supraliric (cum ar zice tot cine știu cu), şi in Sfârşit vezi să nu fie prea depresive, căci am nevoie și de redresare morală, pe lângă acea fizică, pe care incerc să o izbutesc prin ape puturoase. . il ceara m 

papat? Cu bine, ati: sli 

M.J. 

_— carte poștală, in creion 
e art tat zi își pes BĂR Arhiva, on şi Alincay Dumitrescu 5 | 

12, Azi, MARIANA DUMITRESCU către MIHAIL JORA 

. 

Eforie, :20' iulie 1956 
tra, 

  

Îţi scriu de pe plajă ! 

„„-am ajuns aci, la capătul Eforiei, in defiritiv şi al lumii.. Nudism, şi. yoga !,Știi ce-i aici? Stânci căptuşite cu mărăciili şi maci, cer furișăt prin zdrențele pietrelor, „Şi mare... 
Funct ! Câtzo buburuză ți şe-așează pe umăr. Ararcori un, pescătuș descinde pe-ăproape 
ȘI fi se uită în "ochi, 'întrebător,. înciudat că i-ai populat impărăţia, Nu. sc aude decât foșnetul mării și nu-i țipenie de m. 
„„. Am înotat adineauri o jumătaţe de ceas, şi mă gândeam ce-ar.zice Ion să: mă. vadă 
in furdul zării, într-o mare! sălbatecă, numai pietre, și valuri. pp: Ra 
3. ui.. De, foarte, multă vreme-n-am mai avut .acest.sentimenţ allibertăţii.tatale,al singu- 
Tătății fizice, intre elemente mari, da' ce mari... ping i 

Cred că în sihăstria asta fantastică am să.mă răfuiesc cu mine, numărul unu | 
„Îmi pare tare rău că îu eşti aici! Ți-ar place să auzi scrâşnetul mării, s-o vezi 
intinzându-şi la soare cimitirele de umbră, să simţi macii cum se-mbată de vânt, cum 
pasărea inimii se-ntrece cu cea din orizont, cum se simte și ea ușoară, gata să-nghită 
depărtările, orele... Hei, ficrăstrăul nădejdilor taie şi-n carne, și-n gresie, şi-n zenit... 

Dar să nu mă pierd. Ce faci Măria-Ta?, Cum iţi.merge prin Vâlcea? Ţi-ai găsit 
poct să-ți traducă ncliniștile in metafore? , ae | 

Eu am schiţat vreo zece poeme, dar nici una nu-mi place. În orice caz, nu sunt 
Pentru muzică, mai ales pentru muzica Dumitale. Evident că de colaborarea mea n-ai 
Sa Scapi, intrucât de la opus 38 am devenit un echipaj format (era să fie opus 25 sau... 
29 --), ŞI merită să mai comitem ceva impreună, dar trebuie ceva foarte dens, adânc, 
ȘI Simplu. Cu paletă vie, puternică... Imagini concentrate, cuvinte puţine şi repetiţii, 

în S0i de incantații, de: vrăji filozofice. + 3 e apa cete mea ce 

? - Sci pr a 

sc „ir? 

ț 
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Te salut stângaci şi amabil, respect lui Ion şi, ... mai caută şi prin alte zone.. Cine caută, „Băsește, 
poe tt NECĂ pa sai da pian ai 

XI A dumitale, . . .. aa ai 
PNI aa ati Ta ei Le ii die, 

RDI m ma pi pa MARIANA 
" Pepe tc SCI DOC A a a DE E A sia a 

ți tr i atei e 
— manuscris in cerneală 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

13, “MIHAIL, JORA" către. e MÂRIANA şi ION DUMITRESCU 

” IN OIL E [Olăneşti], 24 iulie 1956 

Eforia 
Regiunea Constanţa: 
Vila G. Enescu — N eptun 
D-nei şi D-lui IL Dumitrescu 

Dragii mei, pa ta i 

2 “ Mare: plăcere n ne-a “făcut scrisoarea. Xarianci Și i unitera bucuroși să vă. știi velo şi. bine lungii. pe plajă. 
-“ Noi ducem o viaţă, monotonă aici, şi! dacă n-ar. fii maşina lui Victor, Eftimiu, care să ne mai scoată dir viziunea Olăneştilor, ne-am seniliza de-a birielea.. Ieri am fost. la Călimăneşti, unde am văzut pe ai voştri. 57 Toţi trei sunt bine ȘI "mititica e incântată, 'se pare, de plajă : și de Olt. “Nebuniile ci „inyeselesc ! pe locatari, Chiar dacă. uneori “protes- tează că nu se pot odihni: după] prânz. i? 

"i Noi'mai stăm aci! până duminică 29 iulie, iar în primele zile ale lui. i ăugust: plecăm la Sinaia. A 

iai "vă ă dorim sănătate şi şi tot binele; pu 

i — carie poştală, in creion “ E 
— în arhiva Ion şi “Ilinca Dumitrescu pr 

. p-, i Ş tsi -: ' 

NOTĂ: o . | 

ca Părinţii Marianei Dumitrescu (Eufrosina şi Nicolae A, “Şerbân) și Ilinca." 
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   >: MARIANA DUMITRESCU către MIHAIL JORA 

  

P, 
4 

,     

  

tata e peer ea ee E aa 

34. „1: Oteşani, 24 august 1956 
rr, „. 4     . 

a. 
ra . 
Cd git 

  

pi. 
. . 
Ea ze 

ENE e ă : 

  

Îţi scriu la clasica lumină de lampă, opaiţ-atomic, în tăcerea absolută a unei seri -şi:.mai*absolute. 
Tovarășa mea de pat, Ilinca, doarme încă (deşi e ora 8 1/2 seara). Păzindu-i somnul plin de verbine și coacăze, îţi înşir în formă, de explozie cele ce urmează... 
Suntem de două zile în. Oteşani,:siipra-licitați.;de: liniște şi de somn... Până şi tradiționalele lătrături muzicale rurale ne lipsesc... . Căci câinele casei e bătrân și zace de lingoare la umbra unui leandru, destul de secular şi el... 
Punându-mă la îmintea și programul Ilincăi, dorm câte 12 ore pe zi, lucru absurd şi mai ales agreabil... În așa fel încât m-am încurcat de tot în socoteli, nemaiștiind de la o vreme ceea -ce trăiesc sau am trăit real, şi ceea ce am visat... E ceva ce nu s-a 

intâmplat niciodată în viața mea, să fac confuzie între lucruri petrecute, aievea și lucruri visate;- N-aș putea: spune că ani devenii o onirofilă.de țip. Jenny Gheorghiu, 5: dar oricum, au şi visele hazul lor. +. (zice bătrâna psiholoagă, uitându-se în: gol şi admirân- du-și tonul, cavernos), a i e ate i „în aceste. două;zile, pline..deci..de- maternitate: și.somn,:Ihi-am tulburat „programul 
cretin, citindu-ți.Mosnentele-muzicale. 3%; în care.am găsit unele lucruri absolut delicioase, altele inutile ;: unele :hicriri: foarte fiumos scrise, altele: care cer” o; imediată revizuire. 
Nu tăticule, Momentele nu pot merge la -tipar în -forma :ăceasta,'peritru-că,.-de-acum 20 de ani, Jora a parcurs o etapă strașnică, în care concepţiile sale s-au schimbat pe alocuri 
(vezi „estetica muzicii programatice”, pe care atunci o înjurai, fără să demonstrezi prea bine de ce), concepțiile, zic, s-au rotunjit, au căpătat profunzime. Se degajă din cartea 
asta bună parte din personalitatea dumitale („cocoşul social”, artistul cinstit şi ritos, 
ePicureul rezonabil și duios), dar nu-l găsesc pe Jora cu grandori şi amărăciuni suculente, 
AU găsesc: decât -arareori -acele;adâncimi:.de: care are nevoie o carte pe care un artist mare 0 scoaic la lumină, la o vârstă rotundă şi solemnă. a 

Să-ţi spun drept, eu Te socotesc un artist mare, de tip internațional, şi chipul 
dumitale artistic s-a conturat tocmai in ultimii 20 de ani. Aşijderea, omul şi esteticianul. 
Mica gospodărie Social-muzicală, pe care o reprezintă Momentele muzicale, nu are prea mult a face cu vastele preerii pe care le-ai arat in ultimele două decenii. Trebuie să mai 
vorbim noi, dar eu te văd mai bogat, mai amplu ; arăţi in această carte cam cum ai 
arăta in fracul dumitale de la bacalaureat ! | 

„____ Dragă Meştere, e timpul să fim: serioşi: și adânci. Gata cu Pozele şi poznele, cu 
Picţele şi Demoiselele, cu articolele drăguţe, ca nişte mici anecdote. Hai să lim inalţi și complecși, ca pentru o cvartă de secol, de, pe.care să -privim istoria. | 

„__ Dumneata n-ai tragismul lui Bart6k, pentru că nu ești isteric. Faci parte din grupa PSihică a lui Prokofiev şi Stravinski, Dar;acești. băieţi au, scris Les moces, au scris Romico 
3 Julieta, pe lângă Soldăjelul. :. și A moriil Benlru:trei. portocale. . . , , , Măria Ta?.., Îți trebuie ceva-de anvergură: mondială, mai puţin farsă şi poantă 
Sarcastică, mai mult emoție, pură,; adâncă, și --nelocală. : + a. „Mă gândesc la Strugurii. . 3:55-Amirecitit zilele trecute Bacanlele lui Euripide. - 
Dacă ai fi ascultător, ai accepta :0 'localizare-a: acestei stranii şi spectaculare tragedii, d cre am amesteca şi muzica SStrirgurilor, «dar 'am.-duce-o pe culmi, neatinse vreodată 

US, MAL, MFA, sau-altesublinie ansambluii. de pe piaţă... 

NR DR ir. pei ri e 
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+ Dar parcă am cu cine vorbi... . O.să Vrei iar comedie, iar buclucărie, iar Satirărie 
iar nuntă, atior vee] şi buclucaș:. !! Când î'să înţelegi că viaţa e tristă Și Că arta:cea 
mai durabilă nu se bazează pe hohote, chițăieli Și giumbușlucuri ?,.. N Oroc de ultimele 
lieduri, care mi-au deschis și mie capul că Măria-Ta ești un geniu polivalent, aşa că nu 
Te voi lăsa până nu vei scoate la iveală marea dumitale operă de maturitate. 
“+ După atâta neruşinată morală, țin să Te avertizez că mi-e dor de dumneata, şi 
Tugându-Te să transmiţi lui Tante Lili afecțiunile noastre reunite, Vă sărutăm pe amândoi 
cu drag şi respect. 
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Pr N CINE UI A ti ml friza 

ii S4e Jenny Gihcorghiu -- soția ' compozitorului Victor Gheorghiu. 
încercat 

. . . , EP aie i aitiiteri c-ai! 

| 549 Este vorba de prima Versiune a volumului Momente muzicale (realizată la Fundaţiile Regale, 

în „1946),: apărută. numai: in exemplar :de'semnal:! Volumul M Oitente muzicale" din 1968; tipărit la 

„Editură! Muzicală: a Uniunii Compozitorilor, Într-o: epocă. ded “(prezeni 
redactor ;Mircea. M, Ștefănescu), se „bazează, intr- oc 5%. Baletul. Când Sirugurii se 

NI Ra! 

Ca za La! Pitt 4, 
. Di i 

sati [if .. 

tg a. ate i ii zi ani, za zu ia nisi 

Mihail. Jora notează pe prima: pagină a scrisorii, în stânga Șus, cu cerneală alb 
ȘI nedrepte — M.J.— 27 august 1956”, -. ii Să ai E 
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ini La0pl 'drumay Se-ne:Drimeşti, - e i, 
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UZ ca i Cu Comărel, să, ne cînstești, ay Pit 2 i “tii 3 Ci log pie î fi iti . 
; ii ” | Și să prelinzi 'că:nbiiiereşti. .. —

 

Aj dumitale, 

hai | DUMITREȘTI 

— manuscris. în.: cerneală! 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTA: piu, iarta sir fu poi a rs! Set atu) FIII 
Pati Dai MI CEI IFR IEI p 
af e i. -lc- e . .,i? : . d! sc. .. La & noiembrie era ziua lui Mihail Jora: Sf.. Mihail și Gavril, o a e ae Pasa ILIE a ! a j II în : Ă | , „dl ' . . 

e ae pe a ata fe dea a pei EI 

4 i „i ; 

iai tz a e ee uta tt ÎL ce ee ce 

16. „unuia oi au. MHIANL JORA extre MARIANA şi ION DUMITRESCU to e atac tei ai tr a ue, s.. pi 
Pa tat ce ea . a * . . 

Pi . t i te tra LII IND DR LI a a II Ia ! 
a i 
i Ci „+. Olăneşti, 14 iulie 1957 

SE ii ie a i IN Li is . . DE im ' ii , 
Comuna. Oteșani ; .; ae îmi Olăneşti Oficiul Horez, a i tea let pi Vila pe 4 
Vâlcea etil , aa! 

Ion și Mariana Dumitrescu a a „: a a be a i ae 
Pai atat tatea aha ui ia E Ia TI „su a a atj „ Dragii Mel: a i 

L ai i, „tii d a ț : , 

„+1: Instalaţi în camera noastră: de-ntotdeauna, ne-am început cura de ape şi băi, 551 în pofida ploilor-care; probabil, ca şi la voi, ne-au udat timp''de trei zile. ! -..- 
"Multă lume, dar, din fericire,' puţini cunoscuţi: prin meleagurile acestea. ' Profit ca să citesc, cele trei volume ale Cronicii de /aniilie, 552 bine scrisă, dar din cale afară de 
subiectivă. Nu mă. mir, că .autorul a fost:pălmuit,. nu demult. "Câte puţin lucrez şi la balet, 553 căci am un pian sporadic.. Sper că sănătatea voastră e bună... : Ia 

Vă sărutăm pe amândoi, în: e nee  a ii 
id ' seu ata ia i i Vu, id ae a e aa PER RLI n E M 70 

. LL II Li 2 „dle RĂ 

— carte poștală, în cerneală neagră 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: 

;s. Compozitorul suferea de litiază renală. ME 
-Â3 omanul în trei volume, tipărit în 1956 la Editura pentru Literatură şi Artă — Bucu- reşti, Cronica de familie de Petru Dumitriu (n. 1924, scriitor român stabilit în Germania). 553 Baletul Întoarcerea din adâncuri op. 39 (1959). PD 
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Dot 
| | | [Eforie], 29 iulie 1958 

   

Dragă:-Maestre, : 
Psi i ot ; 

a î 2 de ii caii) 

De pe terasa mea, cu marea la picioare, cu plaja străbătută de arșiță și :brize, îți trimit un salut multiplicat, târziu, sec, pentru că. e salut și e politicos! Sentimente proastă, expediăte priii poștă“! Lâ dracu | Frenbziă somatică a contem- poranilor mei nu se prea prinde de sufletul meu, cu agitații submarine, cu griji de guver- nantă scoasă din pâine | 
Sunt matadorul nr. 1 al telefoanelor fulger, al cozilor de la poștă și al altor instru- mente, de transport al veștilor, mai proaspeţe, sau mai, vechi ! Ă Atu, cu inima“ stinsă: cit îți este și fegret mâi mult ca niciodată că afecțiunea mea nu-ți poate ajuta decât la răspântiile mari ale telepatiei, la orizontul drumurilor „electrice ale voinței, care spune 4, sau da, până da se preface în nu, şi invers ! Dar durerea e durere, viscerele sunt viscere, și magia subțire a voinţei le învinge greu zvâcne- tul. dușmănos':al-:dezagregării ! Ei, dar ne facem noi iar băieți mari și sănătoși, și-om mai sta de vorbă | 554 | | | Înflorita Eforie clocotește de viață ! Zeci de mii de trupuri tinere, argiloase, se „Zbânţuie în troglodita arie a soarelui, covoarele de petunii îți ustură ochii: de-afâța! roșie exuberanță, motociclete, scutere, automobile multicolore, cehi, nemți, polont;i, unguri etc. etc. 

SD ra zii tip dea LI - La așa-zisul „castel de neon”, o clădire monumentală Şi aerisită, cu o vastă terasă, 
mobilată cu largi mese și fotolii viu colorate, aproape în fiecare seară Sandu Rosetti cu Miţa 555, marele om de ştiinţă Carafoli 556, Vraca; 5, Elvira Godeanu 538 și alți prieteni ne trag la un vermut roșu, în Cupe aburite de ghiață, care plutește ca o metaforă peste 
lichidul amar. ... Și în timp.ce „SG. dansează .de „către, tineri «(Carafoli,. fraţii Gheorghiu 559 și alții), bătrânii (Ion, Sahdu;. Miţa, Vraca) jochesc .peisajul- cu ;ochi. pofticioși, „iar. eu” 
(categorie neutră), dispar a.-telefon 1 |; Acesta .mi-eşte dansul, „acesta ;mi-ester:regatul ! 
„î, „Dimineaţă, toată: lumea e. la:plajă 1:Sunt. şi cu. dar cu nasul pe'.ceas':::când:pleacă 
poșta,: când vine: poșta:! Dar. mai: inot, şi! asta--imi face 'binc, .şii fac: plajă! în. picioare, rezemată statuar de.niște stânci; cu pălăria îndesată pe nas,-ca:să:nu mă agaţe ciimetrele din apropiere, care mă pândesc la cotitura conversaţieii "ze pi 

ve 
Și așa, îmi trece timpul, așteptând condensarea orelor și căutând sensuri ascunse, pe sub stâncile mării. Vorba mea : 

  

„A funde, 
2 funde, A funde, za Pi ci ti-l funde = Sub stânci milenare; :: .? = Subistâuti milenare, Se clatină prin apa de mare, Pe milăsoase altare, Verzi mânăstiri de Penumbră. .. „rd ascuuse și reci revelații, Meduze monahe, Departe, - Regine lichide, Departe de soare . . . "1360 Culeg din pajiști de sare 

„Tăceri, as a [î Dome mat ie Â = o.. [sai ih... 

Irizaţit N „ În Bastia 
Slrăvezii constelații. . .     
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Milioane de gânduri dragi şi sărutări de la amândoi, pentru amândoi ! | | 
DOI DR a zeta Ru a ÎN . ' 

A i 1 -. ” . ” i : 
- i te... a .. a. . „ 

AM, 

".. — manuscris .în cerneală tit ti: = în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu. i «.. ... 

„NOTE: ED CI ua a ESI | CC i a ua e ata SI a PR De ae + 354 Mihail Jora 'se afla la spitalul Otopeni, cu o dureroasă criză 'de litiază renală... : .; „în 555 Alexandru Rosetti (1895-- 1990) — lingvist și filolog, academician, prof. univ. la Bucu- Teşti. / Soţia sa Mayia: (Alița) „Rosetti: (născută: Rallet; decedată în 1963)... . „3 53 'Ehe Carafoli (1901—:1983). — inginer -și savant; academician, . Prof.- univ. la București, 357 George Vraca: (1896—.1964). — actor-de teatru şi film... ,: NED ti 554 Elvira Godeanu (3904— 1991) — actriță de teatru. ....,....,, pi 559 Ştefan Gheorghiu (n. „1926) — violonist-concertist, profesor. .. ” Valentin Gheorghiu (n. 1928) — pianist-concertist, 'compozitor. 560 Poezia Pastel afund, ce va fi tipărită în volumul Poezii de Mariana Dumitrescu, Ed. pentru - Literatură, București, 1967, p. 79-80, ..:... i Versiunea definitivă a poeziei este următoarea: sa vAfunde, | Afunde, | Sub. stânci milenare, | Se. clatină. prin apa de mare, | Verzi aşezări de Benumbră i | | Arazeori * trec, | Arare; | Meduze fluide, | Regine lichide, | Culegând Brin crânguri de sare | Tăceri, | Irizaţii, | Și flori ] De străvezii constelații... | | Afunde, | A funde, | Sub stânți milenare, | Pe mătăsoase altare, |] Ard ascunse şi reci revelații, ] Departe, | Departe de soâre. i! IC Pe această poezie, Mihail Jora a scris cântecul Pastel afund op. 45 ur. 3 (ce tace parte din ciclul 5 Cântece Be versuri de Mariana Dumilrescu op. 45, 1961). De asemenea, compozitoarea Mansi Barberis a scris, în 1972, liedul Pastel afund (din ciclul 5 Leduri Be versuri de Mariana Dumi- . irescu, pentru mezzo-soprană și pian). | E 

, N bi 

; 
dt 

. . : PE „d - . . ' . . ..* at . : 

18, MARIANA DUMITRESCU către MIHAIL:JORA 
NP) 

Eforie, 20 iulie 1959 

ia gi a, e APOTEOZĂ 

I 
Pescarul ce-aruncă năvodul 

AI E În apele mării, sub soare, 
Nu Brinde în ziua aceasta 

Nici peştele verde-al adă ncului, 
Nici „stele. cu brațe de sare... 

II 

Pescarul ce-aruncă năvodul 
| În ziua această, pe mare, 5 Sa 
„o Adună rubine amare, o: a 
„= --Harfe de vânt junerare, - * 

“Lacrimi. de-sânge, din soare...  



PI matei atzi aa arata i,Nobile Domn, ;.,.,;.. te fu, “naoii ii iz. Dacă rândurile de mai sus nu Vă spun nimic, nu-i nici o „Suparare”. Dacă doriţi 
altceva, scrieți-mi, nobile Seniore, cam ce drum; altul, V-ar interesa. Dacă îmi Tăspundeţi, 
Vă rog s-o faceți în viteza întâia, întrucât corespondența mea cu Sinaia e cea mai jalnică 
şcoală a așteptării sterile, din câte să.poate imagina;:;0 scrisoare trimisă de ai mei ]a 
13 iulie, a ajuns la 20 iulie;:-alta-scrisă! la I6'iulici:tot: la 20 iulie, Așa că, admițând 
că sălciile mele panseuri Vă ajung la 27 Iulie în anul 2959, Vă rog. în cazul când aveți 
ceva de reparat la comanda mea grabnică, scrieți Măria- Voastră, o recomandată, Altfel, ce V-aș putea spune? De la facerea lumii, nu prea. s-au inventat multe 
pe scoarța toridă. Nici pe aici, cu toate: hotelurile noi, apa mării nu trage la țărm alte 
._zo. pa i aia "OA AN. ti, n, eee ape a Di: .. , 

țintirimuri “de: penurmbră- ca acum, 2000 de ani, nici cerul nu inventă alte refracții poli- 
crome'ca atunci, nici florile. de verbină nu.miroș altfel. În: această monotonă, falsă , devenire, 
Şi. noi, orătănii bronzate, „ne, facem inima să. bată în ritm :cu fâlfâitul::de aripă al pescă- 

Ce faceți? Cum Vă merge ? Trânsmiteții gândurile noastre bune Doamnei Dumnea- 
voastră, iar pentru Măria-Voăstră: 9; „Tespeetuoașă Teverenză”! Vorba lui „Quickly, 

need îi a Rea Pa la - N, o... . Îi Ma [.. d. 

ap ac ositaA ] i poti i ua TC pe, ai, ae . "„„Plecăciu-u-ne, * AER e 
«2 IN: 

    

    

a Sag | pi a "MARIANA (emplexul C.F.R, bloc III, vila/58, cameră 304 RR ia (Ce ziceţi de așa: matematică insalubră 2), Î Sa - zi tt Să: ia aa i | it ati ee a tra isa ERP Ra E ta E) Aia . pa at ; EI ... 
— manuscris în cerneală " m — în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 

NOTĂ: iz £ stii saca deal tu du d pianzi 
a Mihail Jora și Mariana Dumitrescu lucrau la baletul Întoarcerea din adâncuri (1959). 

19, 
“MIIAIL "JORA câtre MARIANA DUMITRESCU 

l 
Ş «   2. [Sinaia — Luminiș] 581, 23 iulie 1959 îi 

. 
ED Dragă - Mariannă 

„.„Am primit scrisoarea matale, citind cu plăcere versurile trimise, subtile şi sensibile. Dar după umila mea părere, sunt prea fine pentru a alcătui materialul adecvat unei apoteoze de lucrare scenică, Trebuie ceva mai consistent : un imn de slavă, de pildă, întru regăsirea celor doi îndrăgostiți, înfrățiți prin moarte; sau o simbolizare a dragostei adânci și luminoase prin arborele ce:Şi  înfige rădăcinile: în pământ și-și înalţă crengile spre cer. În fine, ceva care să scoată, în evidență gestul lui Menari, comentându-l, nu



în spirit suprarealist, ci într-unul mai concret, mai pe înțelesul unui public obișnuit de teatru. Să fie în orice caz o continuare a ideii pe care acelaşi cor de femei o exprimă în actul al doilea : .....;De ieri,:Menan'e mort. . .: Menan pe țărm te așteaptă... trecutul tău; îni zare, O clipă reînvie: : e ziua nunții tale, o nuntă în veșnicie”. A | Contrastele vieților noastre se caracterizează în vara aceasta prin extremele climâte ce le suportăm : voi în cuptor, noi în stropitoare. Până şi pe creier mi s-a aşezat o pătură subțire de rugină. Se va găsi, oare, glaspapir-ul mântuitor și tămăduitor? 
În așteptare, stau la masa de lucru şi inviorez stihiile, orchestrând al 15-lea dans, şi ultimul din balet. Sper că şi mata serii, chiar dacă cea mai mare parte din timp o e pai d i. a ia LAN, Piu ? Piz, , petieci- in compania lui Victorâş 52, Sandu 56:sâui alt tinerel. 

Multe gânduri bune pentru mata și Ion. 

ga ir M. JORA 
— manuscris în cerneală 

e o eat ti În arhiva Ion şi Ilinca. Dumitrescu e git a 

” TERT DT E ce a Pa ti NOTE; . hi : ee. ae DT ad La 

- * 581 Mihail Jora” se “afla” la'-Sinaia; la Vila” Luminiș (fosta casă a lui George Enescu, în acei' ani a Academiei Române). DI N e a oaia ia 552 Pictor Eftimiu. 
563 Alexandru Rosetii, 

i 

20 o MARIANA DUMITRESCU către MIHAIL JORA 

îs ei Po aaa 

[Eforie], 27 iulie 1959 

. Stimabilissime rerum 583, 

Comanda Mărici Voastre, anincată, peste bord, nu mă supără prea tare. O voi 
preface într-un răsărit de lună şi. ... nimic nu se pierde |... Eu vedeam acest final mai 
Puțin pisălog și ca un tobogan trans-real înspre celelalte ; auroră, pescari, năvoade care 
se-ncurcă în harfe de bocet și care se înroșesc de lacrimile de sânge ale soarelui... . Era 
o reintegrare în ritmul necesar şi implacabil al materiei... Nu e cazul? Nu e! În cinci 
minute, am mutat marfarul-pe altă linie! (...) e Aa 
„7 *i"Scriem'binişor Şi, rnaicales: âcuimiilăm: pentru stri'răcoroase și alpine. - 

Gândurile noastre voioasc, sărutări de la Emilia 58%, sărutări de mâini de la Ion, urări bune din parte-mi pentru D-na Jora. 

. 

si T “i i. .ș 

di Cu drag, 

MARIANA 

— manuscris in cerneală , 
— în arhiva lon şi Ilinca Dumitrescu 

23 — e. 234 
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NOTE: Mi „i 

E e 

o 0, 

îi ij i 

Ai ea , n București, soția Com. Pa d e 

ii, RI Ia Pa , ID: d „1:54 În limba latină — genitivul plural, ca întărirea unui superlativ 565 Eruilia (Gutianu) A lessandrescu — cântăreaţă, solistă a Operei di pozitorului Alfred Alessandrescu, : i A a . RE a ECE Iata ae i 
e pp . : a i , E pai i: iesi, IE te STI i 

ui d a „MIHAIL JORA către A 
, 

ARIANA DUAMITRI:Scu 
p . - ae IP - Da - „Pat, 

şi 

15 august 566 196] 

Să Te păzească Cel de sus trupește și sufletește, și să Te blagoslovească în seminția 
Ta. 

€ era în tă a În di Care, vai, „va fi atunci o „Teîntoaicere 
în adâncuri”, hotărâță și definitivă. 

a ta d 
Cu afecţiune, 

: 

M.]. Ce e cu Paul 56 

— Maânuscris în creion — in arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: 

356 15 august — Sf, Maria — ziua Marianei . 
U ; 

Dumitrescu, 56 Premiera baletului Zntoarcerea din adâncuri a avuț totuşi loc în 12 mai 1965, la Opera 
Română din București. 

” E 
„5% Paul Constantinescu (1909— 1963). În 1961 era 'deja: bolnây. - | 

| „d , II | | : | : pa | ME a ăi , - . i Iu 

ia A N LR „n - ; 
. E , IN | 

- ii 
. i. 22, it" MIMANL XORA. către MARIANA şi „10N. DUMITRESCU 

[Bucureşti], 6 februarie 1962 

Madame Marianne Dumitresco 
M. Jora. 

Hotel Derby 
Str. Silvestru 16 

Avenue Duquesne 5 
i Bucarest Paris (7e) 

a 
J54 

 



i dea Dragii mei, 

Mare bucurie a produs părinților voştri telefonul de azi dimineață, care le dădea vești mulțumitoare de sănătatea Marianei. Și noi, prietenii, așteptăm acum, cu adâncă emoție, :rezultatul fericit al operației, ca să fim la rândul nostru liniștiți. Căci suferinţele voastre sunt și ale noastre, și ne dor tot atât de mult. 
De când aţi plecat, gândurile nu ni se mai despart de voi. Când nu-i văd, vorbesc regulat cu Paul și Marica 5% Ja telefon, iar atâți alți prieteni și cunoscuți (Didia 5%, ambele Lizete 5, Herterii 52, Irina 373 etc. etc.) îmi cer necontenit veşti. 
Măcar. de ar fi putut, cât de cât, profita Mariana de miracolul Parisului, înainte de a se interna, şi fără să se fi obosit prea mult. I-o doresc din toată inima, 
Aici au căzut nămeți de zăpadă, acoperind prin viscol întinderea țării. Dar datorită măsurilor luate din vreme, viaţa normală n-a fost. stingherită. În tot timpul acesta n-am ieșit din casă, lucrând. câte puţin la Andantele sonatei de vioară 57 Zic „câte puţin”, deoarece, nu știu din ce motive, nu prea am chef de muncă creatoare. În orice caz, acest Andante pare a fi făcut, iar nu născut, într-un tempo de Mollo adagio. De ar ieși măcar, până la sfârșit,: armonioso şi generoso.. | | A 
S-au plătit azi leii la Ministerul Sănătăţii. Veţi primi, telegrafic, contravaloarea 

lor. Peste câteva zile voi preda și scrisoarea lăsată la Conu Nicu 515, scrisoare ce va fi, 
fără îndoială, onorată. 

La Uniune 5 e linişte, iar lucrările Par a merge normal. Am trecut alaltăieri 
pe acolo și mi s-a spus că Mendelsohn 57? vine regulat, iar pe ceilalți funcționari i-am găsit 
lucrând. | 

Mă bucur, încă, de binefacerile vacanției, până la 15 februarie. E singura mea 
bucurie actuală. Aştept ca între timp.să-mi dăruiţi pe aceea, mult mai luminoasă, a resta- 
bilirii Marianei. Până atunci, înregistrați-mi dorul şi gândurile cele mai afectuoase, 

MIȘUCĂ 

— manuscris în cerneală , 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: 

„569 Maria-Ana și Paul Constantinescu. 
„5% Didia Saint-Georges (1888— 1979) — compozitoare, pianistă. Fostă colegă la Conservato- rul din Leipzig cu Mihail Jora. 

| 51. Lisette Georgescu (n. 1907) — pianistă, cântăreaţă. 
Liselte Bălteanu — prietenă a familiei Jora. N | ia Mihai „a 75%2 Familia Herter — pLoprietarii imobilului din Str. Silvestru nr. 16, unde locuia Mihail Jora. : -: DR , | 

5% Triia Coistanțiu — cunoștință a familiilor Jora şi Dumitrescu, prezicătoare. 534 Sonata pentru vioară şi pian op. 46 (1962). Ă . 5:3 Vicolae. A. Șerban. (1897— 1991) — tatăl. Marianei Dumitrescu. 
5: Uniunea Compozitorilor. RR ă | i i s% Alfred Mendelsohu (1910— 1966) — compozitor, profesor la Conservatorul de Muzică din Bucureşti, În 1962 era secretar al Uniunii Compozitorilor (1951— 1963). 
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23 MIHAIL"JORA Gătre MARIANA şi ION DUMITRESCU 
ai SINE A IN ae a gi : NR . Pr | i a. i aj " it .. i, Era ete dz 

Dai IE RE RI Ea a i [Mânăstirea Neamţ],. 8 :iulie 1963; .. | i 
a „if 

tu, DEI A II Pap a tri DE E ȘI 
, București . i of e PE i. a DEIRE . E - : a! MI. i EI îi Pi 

Str. Dr. Brândză nr. 16 DR DR pu „„Gasa de.odihnă a, Academiei 
Cartierul Cotroceni i o a " “Mânăstirea Neamţ | n 
D-na:și Profesor Ion Dumitrescu -: ::. i Prin Tg: Neamţ -.:: Da Se DEE a i E a aa a 

Si | Pai tts 

DR DN 
Ioa | - : DCI DEEP Ea: ii 

+ Am ajuns în şase ceasuri jumătate, parcurgând peste 400 de km, în. bune -condiții, 

excursioniști. Deja s-a făcut azi dimineață piața: la Tg. Neamţ,. Costică 57% întorcându-se 
cu două găini frumoase, zarzavat, pâine etc. Eu încă nu m-am mișcaţ. de pe: cerdac, unde 
îmi odihnesc emfizemul, Da 

e Sai 

ment, fapt ce mă incântă. Sper să ne aranjăm şi cu mâncarea, .care pentru' momeritie „de 

“Cu afecțiune multă Pentru amândoi, -: oii iii mr 
II i a ai i, a d pr Di 

pi i, a 

LILI și M.. ]. DN a Ca i EI Ia ae iii pt ai Di 
| | 1— carte poștală, manuscris în'cerneâlă ii i, ia 

i i în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu. a i tree 

„NOTĂ... 

5 Constantin (Costică) Căileanu — șoferul familiei Jora. 

Ai 

24. a MIHAIL JORA către MARIANA DUAITRESCU 

[Mânăstirea Neamţ]; 12 iulie 1963 
. Ri . . îmi . .. - - 

Mânăstirea Văratec, concurenta Agapici, e mai mică, mai discretă; mai modestă. 
Interiorul ei conţine însă icoane bătute în argint aurit, de o rară bogăţie. Construită în 1795 de 'mâici, s-a întreținut prin legaturile lăsate de fetele de boier ce s-au perindat 
de-a lungul anilor ca stareţe sâu- simple călugărițe. Am dat de mormântul strămătuşii mele Evghenia Negri, stareță timp de 30 de ani a mânăstirii, Aveam trei ani când a 
murit, dar se pare că la vârșta de doi ani am fost cu părinţii mei la. Văratec, și Maica 
Evghenia m-a binecuvântat, 

Se | ». „Liniştea domneşte:mai departe la Neamţ. A sosit aseară colegul meu de Academie profesorul Petrulian 39, geolog, rectorul Institutului de gaze şi mine. E cumnat cu Miron 
356. 

 



Nicolescu 5%, Suntem de altfel singurii vizitatori perniânenţi ai localităţii,. spre deosebire de mânăstirile maicilor, de: care am .vorbit,: unde petrec mulți vilegiaturişti. ae Sănătatea -mulţumitoare (pe cât .poatefi): Urez la fel prietenei din Dr. Brândză. ați, ! | Da 
pt i: “ si i i Ea | „. E E Dra : a Ă pi , . i M. ]- Ea Mu E Nae „. ai ” ii 

— carte poștală, manuscris în cerneală 
— in arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: f RE N . DI CI a 
+ tt 

579 Niculae S. Petrulian (1902— 1983) — geolog, prof. univ. la București, academician. 580 Miron Nicolescu (1903—1975) — matematician, prof. univ. la București, academician. Creator al teoriei funcţiilor poliarmonice. a 

i DR . o. | . , PS Ii ia PR ... “ . , ij . Ei | 

EI r 4 

25, , MUIAIL JORA către MARIANA DUMITRESCU 

RI N a [Mânăstirea Neamţ), 14 iulie „1963 

Ploile de douăzeci de ore răcoresc aerul şi şoselele. Ieri am încercat să mergem la 
mânăstirea Secu, Apa Ozanei, pe care trebuie să o treci prin vad, venise atât de mare, 
incât am făcut cale întoarsă, indreptându-ne spre Humulești, unde casa de naștere a lui Creangă a devenit casă memorială. Un bătrânel, strănepot al povestitorului, ne-a arătat unica odaie a casei, apoi ne-a poftit în grădină, unde ne-a oferit cele mai gustoase fragi 
ce am mâncat în viața mea. ic 
„ „Azi se împlinește săptămâna de când. am sosit aici și suntem. încă sub farmecul 
plaiurilor. ŞI dealurilor ce le avem în jur. Cum aş dori să respiri un acr la fel de plăcut 
și-sănătos, Și- să ieși din odaia cu fereşti mate,. în.care iți petreci: viaţa. 

, Cu bine tuturor, 

. M. J. 

aaa carte poştală, manuscris în cerneală i 
— în arhiva. on și Ilinca Dumitrescu a „f 

26. MIHAIL JORA către MANLANA DUMITRESCU 

ame za îi > Za 

(Mânăstirea Neamţ], 17 iulie 1963 

„O mică răceală datorată curentelor formate de cele două uși opuse din hol mă 
obligă Să-ţi scriu din pat, pe care doctorul Vasiliu 5, din clinica lui Lupu de la: Colentina, 
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mi l-a recomandat, impreună cu Madribonul 582, cel de toate răcelile. Sper ca mâine, sau 
cel mai târziu poimâine, să fiu remis, ca să-ți.pot scrie cu:stiloul. .: sr: suit i 
"„u În așteptare, pare-mi-se că Ilie 582 cel zgomotos are de gând să'se abată prin melea- 

gurile noastre, făcând ploconeli Ilincăi. Și noi îi urăm să-și împlinească dorul de frumos, 
pe care cu atâta râvnă il caută. Lili și cu mine o sărutăm, iar părinţilor și 'bunicilor 
le trimitem mai mult decât un „suvenir din Tg. Neamtz”. . A a POR ANR III a 

, 

A. ]. 

— carte poştală, manuscris în cerneală şi creion i: 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: | | ag pr 

54i Doctorul Vasiliu, sosit la 15 iulie de la București, impreună cu familia, și cazat in acecași vilă cu familia Jora (vezi cartea poştală din 15 iulie 1963). 
512 Madribou — medicament franțuzesc. 
583 În 20 iulie este Sf. Ilie. a 

2] | MIHAIL JORA către MARIANA DUMITRESCU 
- pc. 4 E: 

„ti 1. IMânăstirea Neamţ], 25 iulie 1963 
i j pi 

Pai - 
. - . 

. f i , : , po Ă i , | 

După a I8-a zi de la sosirea aci am primit, în sfârşit, rândurile din 119 iulie;. Asta 
inseamnă: că atât timp cât mai stau aici nu.o să mai citesc altă scrisoare, căci. 18 zile 
de azi înainte, nu voi mai poposi prin părţile locului. Afară numai dacă: rnăcar la cinci 
cărți ale mele,.mă vei onora. cu una:de: a-'matale. În 'orice caz, îți mulţumesc: mult 

„pentru veştile date, în special pentru acelea privitoare la Paul 584, Tot Nae 585,, săracul ! Aş fi vrut, totuși, ca în afară de frunzele date la căţei 5%, 'să-mi pomeneşti şi de acelea ce impodobesc florile sănătăţii matale. Frunzele mele reîncep să inverzească. Cer- 
dacul le serveşte de îngrăşăminte şi aerul tărișor. al celor 600 de metri, de clorofilă. _ 

Bietul Georges Gheorghiu 557, Ce fac ei fără Sinaia ? Dă-mi te rog adresa lor exactă, 
ca să le scriu. De asemenea pe aceea a Alicei Magheru.5%, Nu le știu numărul casci. 

Mulţumesc Ilincăi, interpreta ideală a lucrărilor mele prezente şi viitoare 55, iar 
matale și tuturor din casă gândurile mele cele mai bune. 

M.J. 

— carte poştală, manuscris în cerneală 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

NOTE: 

"531 Paul “Constantinescu (1909 — decedat 20 decembrie 1963, Bucureşti), = 
555 Nicolae (Nae) Cristescu — doctor internist' din Bucureşti. ai 

 



-1.++548 Mariana : i ii scrie: i Aţei si i i pui) Mariana :Dumitrescu.- ii scrie:: „Eu?... Tai frunze unor căţei siderali. Pe aci e destul 
de răcoare și imaginaţiile noastre în formă de hribi uscați, cos rime pentru nişte viitoare ciulamale 
cu gust de pădure”. 

837 Georges Glicorghiu — soțul Corinei Gheorghiu. 
“Mariana Dumitrescu îi aduce la cunoștință lui Mihail Jora că acesta a suferit un accident. 

î 554 Alice: (Pocșeneani) Magheru (1892— 1983) — medic microbiolog, soţia medicului (cercetă- 
tor la Institutul Cantacuzino) şi poetului George Magheru (1892— 1952). 

559 Mariana Dumitrescu îi scrisese compozitorului: „llinca a cântat .ieri la radio, cu foarte 

elogioase aprecieri, o piesă de Bach, una de Ciortea, una de Drăgoi și trei de Jora...” 

' 
„ i 

98. pi Ta “MIHAIL” JORA către EUFROSINA .şi NICOLAE „A. ȘERBAN 
Dat e 

| ! 5 i . i - i. e 5 - * [Bucureşti, Spitalul) „„Elias””, 5 aprilie 1967 

' Respectabilă Doamnă și iubite D-le Șerban, oc 
II, 

Ce să Vă 'spun? Cum să-mi exprim durerea? Cum să Vă consolez? Ar 'trebui ca 
și pe mine să mă consoleze alții. Dar nu ar putea. o E a 

“Şi totuşi, dacă pentru noi -despărţirea de Mariana reprezintă o imeiisă catastrofă, 

pentru dânsa plecarea poate fi o uşurare. Cu toții ştiam că boala ei nu avea vindecare. 

De: cinci 'ani ființa aceasta, care reprezenta simbolul insuși al vitalităţii, işi avea scă- 

zute cu 75%, forţele fizice: N-ar mai fi putut suporta o astfel de: diminuare, în clipa in 
care şi-ar fi dat definitiv seama că leac ru este pentru dânsa. Și-ar fi părăsit voit viaţa, 

după încă multe chinuri. . i E - _ 
"Noi o iubeam şi o admiram, așa cum era de cinci ani. Dar oare am meditat sufi- 

cient la suferinţele: ci; pe care cu o rară delicateţe le ascundea? Eram bucuroși când o 

vedeam veselă, fericiţi de surâsul ei. Dar acestea reprezentau o mască, în dosul căreia 

işi punea intrebări, se-dezespera, se frământa. Iar noi o socoteam, adesea, drept.o ființă 

mulțumită, ba ne. mai şi supăram pe dânsa, când nemaiputând răbda suferinţa se agita 

şi devenea, fără voie; nedreaptă cu noi. a Ma 

Încă o dată, nu voi încerca să Vă consolez, şi nimeni nu va reuși să o facă. Dar 

in imensa noastră durere să 'cerem lui Dumnezeu să o aşeze in rândul drepţilor şi al 

inţelepților, i 'să aibă veşnic grijă de Ea, cum a avut şi Ea de noi, cât timp a zăbovit 

pepământi e E e | 

IEI E E | „m MIHAIL JORA 

Sărut pe Ilinca şi o rog să aibă toată viaţa ei in faţă exemplul de demnitate și bunătate 

al Mamei ei.: . :. Ma 
4 

jr 

— manuscris în cerneală , 

uiţi 2 2 în arhiva Ion și Ilinca” Dumitrescu 

ele _ a. . , - . a 

. La 4 aprilie 1967, Mariana Dumitrescu s-a stins din viaţă la Spitalul „Elias”. Mihail Jora 
e afla în acelaşi spital, grav bolnav, - :  :  - 

„950 

 



29 MINTAL, 3ORA către ION. Duiulinescu 
Pa . 

.. : IS Ai et Pazo Tg apă .. . aa to tu Diaz i e tea (București, Spitalul ,„Elias”); 24 aprilie :1967. . , ". MN INI A N RI A DID p dp. . Sai “ 7 

. pi i i: ta Doe Țo EI ' „i . A 
doză . sui, MRI MR PA ge ere ICR a ioni Maestrului Ion Dumitrescu * ie iti sie E 
Personal :.: "i 

  

Ioane dragă, 

“o. 
i. "Îţi mulhimese 'pentru. scrisoarea primită azi :dimineață, la care nu am putut să-i 3 3 

y 
în e - răspund mai pe larg, deoarece Niţuică 5% era nerăbdător să plece. 

Mi-ai trimis zaharicale, și aici cred că descopăr și mâna D-nei Șerban, şi eventual a Ilincăi. Foarte dulce din partea D-lor, şi voi căuta, pe cât îmi permit viscerele, să le fac cinste, Îţi scriam că nu mă șimt bine. E vorba, în special, de răsuflarea mea. Acea triplă pneumonie,.ce mi-a atacat pe rând plămânul stâng (pneumonie care pare a se retra- ge), a avut o influenţă dezastruoasă asupra entizemului si a bronșectaziei mele. Cea mai mică mişcare îmi taie respirația, încât fac eforturi, incontinue (uneori;insuportabile). pentru ca să respir, cât de cât | Medicii sunt foarte atenţi cu mine şi caută să-mi ușureze sufe- rința pe:cât se.poate..Dar emfizemul. n-are leac,. iar etorturile,-de .respiraţie. se. -răsfrâng şi asupra inimii, care bate anapoda uneori, și se obosește:peste mășură. ;,, ... i pas: Aşa văd eu situaţia,.şi așa.o, văd, probabil,. şi medicii. Numai.că, ei, spun:că merg mai bine, raportându-se,la;pneumonie,. . .. DC N aa a „+ e. Şi acum, pentru-a ne întoarce la. draga noastră Mariană, am fost adâric emoţionat de fotografia trimeasă,.pe.care.n-o cunoşteam. E. cea mai reuşită. din câțe a făcut, şi va trebui multiplicată ;şi publicată. în edițiile. viitoarelor, volume. Bineînţeles ;că “multe, din cele mai bune poeme nu au apărut în acest prim volum. Am avut de. la, început impresia, că în ciuda bunăvoinţei şi ajutorului masiv a] D-nei Buşneag 5%, aceasta s-a lovit de. greutăți și opoziții obscure printre redactorii Editurii, În sfârşit, să nu mai vorbim, şi să ne îngrijim de viitoarele apariţii... .. .. | Se a RE - si. Bine ai făcut să culegi volume, de prin orășele și oraşe obscure ale.ță a 

cra 

r 

T 
fă da n... 

rii.: Dar, soco- tesc că în orașele mari (Clujul, Iașul, Timișoara etc.) trebuie expuse în vitrinele „librăriilor, pentru ca publicul să le vadă și să le cumpere. Mariana trebuie să fie cunoscută peste tot unde există o licărire de nevoie de cultură şi frumos. || a | SRI Di Se „+ a Sunt; bucuros.că:s-a. fixat pentru sâmbătă un medalion.prezentat de Comarnes- 
cu 5%2.. În ce mă priveşte, D-zeu ştie când — sau dacă — 'voi mai putea vorbi a microfon. 
Chiar dacă' răsuflarea imi va permite acest efort, emoția și lacrimile mă vor. podidi in aşa fel, încât fără să vreau, mă voi da in spectacol față de tehnicienii prezenți. - 23. “În:ce priveşte ultimele mele cântece pe versurile Marianei 5%, am două isprăvite 
şi un al treilea început. Nu-mi mai aduc aminte titlurile. Treci într-o zi pe la mine, 
găseşti caietul meu roșu de .schiţe pe. pupitrul pianului, sau pe;.măsuţa. de 'alături,, şi copiază titlurile. Cele două cântece isprăvite, ultimele din caiet, Id-ara transcris pe. curat 
şi se găsesc la sfârşitul volumului al doilea (legat) al tuturor cântecelor mele (copiate 
cu cerneală), ce se află deasupra notelor de muzică, de pe raitul superior al bibliotecii 
muzicale. ee e cae 

Bruckner 5 mă va vedea, probabil, miercuri “sau joi. Pe tine te aştept spre sfâr- 
șitul săptămânii, cu tranzistorul. | 

Până atunci, te imbrățişez şi rog să comunici intreaga mea dragoste alor tăi. 

a Pa — manuscris în creion .* -: ** me ei — în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu - : e sa 
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NOTE: 

590 Nicolae Niţuică — șofer la Uniunea Compozitorilor. 
„51 Fiis Buşncag — redactoare la Editura pentru Literatură, unde în 1967 (cu câteva zile 

chiar înainte de dispariţia poetei) a apărut volumul Poezii de Mariana Dumitrescu. 
592 Petru Comarnescu (1905— 1970) — critic de artă și estetician. Este vorba de emisiunea 

radio Poezia românească și muzica — Cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu de Petru Comar- 

nescu, transmisă pe post la 29 măi 1967.14» tii e: 
5% Este vorba de ciclul de 5 Cântece pe versuri de Mariana Dumitrescu, op. 53 (1966—1967), 

pentru voce înaltă (Vrajă, Ninge, Singurătate, Bun rămes, Monolog ). 

554 Jcu Emil Bruckner (1912— 1980) — medic, clinician român. Academician, prof. univ. la 

București, .. , EREI pu * ; 

Ma : N 30. MIHAIL JORA către LON. DUMITRESCU 

_-. [Bucureşti], 20 mai 55 1967 

a „Loane dragă, : en 

„ Tristele vremuri și clipele dureroase de acum mă apropie şi mai, mult de Tine. 

“Te imbrăţişez, așadar, cu întreaga .mea afecţiune şi-ţi urez puterea fizică şi morală, nu 

să uiţi, dar dimpotrivă, să te gândești la Ea,.când vei avea o grea. supărare, la cumpă- 

tarea, la ințelepciunea și la bunul simţ ce.au condus-o mereu în viaţă. Am astfel credința 

că acestea vor fi cel mai bun. balsam pe care, de departe, Ea ţi-l va turna în sullet. 

„Să ne-trăieşti, . 
4 ya 

Sia i: a m MI JORA 

:— manuscris in cerneală N 

— în -arhiva lon și Ilinca Dumitrescu... , 

1. NOTĂ: , 
4 

„595 20 'mai (1913) — ziua de naştere a lui “Ton Dumitrescu.
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ntare — ILEANA" RAȚIU 
Note și comentarii — PASCAL BENTOIU 

Text stabilit și preze 

a. 

pr. i Ea pia 
po Scrisorile fe care Şi 16 adyesează Mihail Jora şi Pascal Bentoiu — Păstrate în Fondul „Bibliotecii Uniunii Compozitorilor şi „Muzicologilor, în arhiva familiei celui de-al doilea și (7 cârți poștale ilustrate Și O Scrisoare) de câtre Pianista Ilinca Dumitrescu — cuprind o perioadă de aproape trei decenii (mai exact, de la Sfârşitul anului 1944 Până în 1970). Dialogul epistolar este deosebit de viu, păstrându-şi prospejimea Peste ani. Încă de la începul, relaţiile dintre profesor Ș? elevul său sunt dublate de o afecțiune ce-i va apropia pe cei doi conipozitori în aşa măsură, încât aceșiia vor ajunge să se vonsidere membri ai aceleiaşi familii spirituale. Tonului familiar al scrisorilor hi Mihail Jora, Pascal Benloiu îi răs- Bunde Cu căldura şi atașamentul uni fiu IER RE | „m laestre intii, suiiteji, în adevăratul. sens, un Părinte. sufletesc” Pentru. mine — şi, 

FIII! a pui , pat EDIRIPEII Mobo ie staidie ii vitattă 
în lipsa celuilalt Părinte, m-aţi călăuzit în ultimii, doi ani, chiar dacă vă. vedeam destul de rar.:" (din Scrisoarea datată 28 mai 1950)... PI a 
DP CRT d pt at MEI ai apă 

2 clipele grele pe care le traversează tânărul conipozilor,— deparle de cei dragi, silil să se supună rigorilor unei discipline și unor condiții de muncă inumane — cuvintele înfe- 
„E Brea dureros ca uiti băiat ca tine; în Chip atât! de sălbatec să i se zădărniccască mersul: firesc al aptitudinilor şi al calităților lui ; mai mult încă, a le călca în picioare şi a le batjocori. Durerca mea e cu atâl mai mare cu cât îți cunosc sensibilitatea şi delicatejea sufletului, cari în asemenea cazuri măresc suferinţele. Și nu cunosc simțământ mai penibil nedreptalca. Dar dacă, Bobiţă dragă, acest sim[d- mânt clocoteşte în inima ta, Poți să fii convins că acei cari 'te cunoașiem şi te îubim sunlen alături de tine, te urmărim cu strângere de inimă, dar tolodată şi cu siguranța de a ŞI că omul care eşti, îndoit de furtună astăzi, se va înălța măine cu puleri multiple.” (Scri- soare din toamna 1952). 

| | ara Notele explicative, adăugate cu amabilitate de Pascal Bentoiu, au darul de a complela cu: date suplimentare corespondenţa , atât de valoroasă, pe .care „avem; bucuria a o publica în acest volum. 
| Septembrie 1990 
ILEANA RAŢIU 

5 decembrie 1911 

Dragul meu 

Fii bun, te rog, şi vino astăzi la lecţie, dacă poţi, la orele 16, in loc de 17. 

M. JORA 
362 : 

 



| ie 0 Dragu meu, Îi rasi 
„a ; „+ . DI tei a AIR Maia ” „pi i i 

""* Nu pot să-ţi dau lecţia astăzi. Vino te:rog'sâmbătă la 3.viii i... 
i i baia 

o "+: Cu bine re ÎN LEII 

2 e ct pi 

TE LI i : “e !; Pip 1"? + „ "MG. JORA 

| n Ia - et DE DEI IPEE RE Dai i . : : 

, i pa ri patit ' 

papat HE a 

aa ra Dap „6, mai 1950 

Iubite maestre, 

Vă trimit gândurile mele bune de prin părţile Moldovei, unde mă aflu de o săptă- 

mână. Nu mai fusesem până acum niciodată în țara dvs. de baștină şi trebuie să mărtu- 

risesc că regiunea e ircântătoare. Ca toți ceilalți recruți, caut şi eu să mă obișnuiesc 

cât mai repede cu noua viață, destul de deosebită față de cea de până acum. Însă nu-mi 

pare rău: de experienţa:pe care o fac pentru că am:multe lucruri de invăţat aici. 

„Cu drag şi respect. si si i ii pt 

: : E RI ra pi ” 

e a eg „ BOBIŢĂ 

- . E) pt sa Na ză pt Pi SI ; iai : a „ i „ie [a 

(Carte poştală. Pe verso. Maestrului Mihail, Jora, . Str. Silvestru . 16 Bncureşti.|Expeditor/Soldat 

| " Şantierul nr. 4, Com. Comăneşti 
Bentoiu Pascal, Detaşamentul militar „Sovromconstrucţii”, 

Jud. Bacău). 

221YV 950 

Bobiţă drâgă. Mare bucurie mi-au făcut. rândurile tale, sosite din locurile celor 

mai mari 'bucurii ale 'copilăriei şi adolescenţei, mele şi ale: marei nenorociri a "tinereţii 

mele, 'căci, sus, pe plaiul Chinului, deasupră Comăneştiului, mi-am pierdut jumătate 

de picior in 1916. Locurile prin cari umbli tu acum le-am colindat zeci de ani, iar Tro- 

tușul și-Uzul sunt 'vechi prieteni ai mei. Cred că o să rămâie şi ai tăi, căci nu se poate 

să nu te atașezi de aceste ființe ce-ţi robesc sufletul, ochiul și auzul. Bobiţă dragă, gândul 

meu te urmăreşte cu afecţiune. Îţi doresc sănătate şi voie bună. 

mu Me JORA 

25 mai 1950 

_” Tubite maestre, port cu mine de-câteva zile: răspunsul d-stră, insă” abia acum am 

răgazul 'să scriu. Vă mulțumesc, maestre. M-a izbit uneori o anumită asemănare intre 

desfășurarea vieţii mele. de până acum şi ceă paralelă a d-stră. De multe ori aceleaşi 

363



probleme așezându-se peste aceleași. dispoziţii sufleteşti, m-au ajutat să-mi luminez calea, însă această ultimă coincidență m-a impresionat mai puternic decât toate celelalte. Mă aflu, in aceleași împrejurări; la; aceeași. vârstă, cu aproape, aceleaşi: sentimente, şi pregă- tire, în locurile în care vă aflați, acum peste 30 de ani. După scrisoarea d-stră am văzut în dealurile dimprejurniște prieteni vechi, iar în Trotuș un fel de frate de cruce. Am avut un sentiment adânc de continuitate întru spirit, de puternică înrădăcinare în trecut. Maestre” iubit, sunteți, în adevăratul sens, un părinte sufletesc pentru mine — și, în lipsa celuilalt părinte, m-aţi călăuzit în ultimii doi ani, chiar dacă vă vedeam, destul de rar. M-aţi ajutat încă o dată şi vă mulțumesc mult. Poate e prea liber, prea puţin învăluit, gândul din aceste rânduri ; uneori însă, simțim nevoia să lăsăm să vorbească numai sufletul. 
"2"! = Cu” drag, al d-voastră, 

BOBIȚĂ 

E : . pal 
po E ee, mm i 

PP ta pe, i rrea oii 2020“ iunie; 950 
"sa ” ate 4 

    
“ Bobiţă dragă. Ai mare. dreptate. În succesiunea. generațiilor; există o continuitate a sufletului ce-și impune adânca lui rezistenţă, în ciuda deosebirilor de vederi ce fatal se produc in timp. Coincidența pe care o relevi e însă mai mult: exterioară! Eu! mi-am scurs trei sferturi din viață pe valea Trotușului, iar dacă este o coincidență, aceia se raportă la întâmplarea că în aceleași locuri în cari am trăit fericit, copil şi adolescent, mi-a fost dat ca tânăr să îndur nenorocirea ce mi-a schilodit trupul. Nu e cazul tău, din fericire. Iar dacă Trotușul și Valea... ți-au devenit priețeni, aceasta e pentru că nu se putea alt-fel. Căci nimeni n-ă trecut pe acolo'fără să 'scindrăgosteaştă de! ci. [e imbrățișez cu drag. ae Sa 

, 

11.10.51 
ta gt PRI DT :. „, Lubite maestre, pentru că ne-a „fost, posibil, să trăim, departe de, greul. vieții, O săptămână de linişte şi, ințelegere, gândul ne-a purtat către puținii noștri prieteni.. Cu sau' fără voia d-stră faceţi parte din numărul-lor., Drept. pentru, care 'vă; trimitem dra- gostea noastră, credința în aceleaşi valori și speranța revederii apropiate și bune... 

. . . . pf ? . 
; it ' a. Ea ai pe pa toat ţi 0 ASA 50 9 BOBITĂ 

  

n = 1 5% Soţia compozitorului. 

17 octombrie 95! 

Bobiţă dragă 

ri Cu sau.fără voie”. am fost. mişcat. de rândurile -voastre,. căci organizând ,,0 Cl tămână a liniştii şi a: ințelegerii”,. prea: puţini s-ar fi gândit: să. mă aşeze în „„Dresie ii «de onoare”! a ei, această-cinste fiind, îndeobște, rezervată altora. Și poate că. nuw..aţi greşit, 
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căci socotesc că nimeni: nu ar 'fi.putut preţui această săptămână a .Voastră; nici să se 
bucure (exceptând pe Annie și pe: tine) de realizarea ei, mai mult ca mine. 

"E păcat; numai, 'că:o: săptămână” ţine atât de Puțin, în' timp « ce e lunile sunt atât 

“de lungi. Dar "trec. şi: aceste.. 

'Pentru “marfa lăsată ' aci 9, asociația muzicală nu se: interesează deocamdată. 
“Poate după 'sărbători. Deocamdată s-a “prezentat un muşteriu din Tg. Mureş, fost elev 
al lui Ionescu, care a oferit pentru vioara bună 35.000; Ionescu m-a consultat Şi, având 

'in' vedere că 'vânzând-o 'statului ai fi' trebuit să plăteşti” impozite. destul -de mari, care 
“ţi-ar fi 'redus 'din prețul: cerut de '40.000 lei, mai mult, sau -cel puțin: tot atât cât îţi 
oferă mușteriul, ar fost de părere amândoi s-o livrăm la prețul: de mai sus. 

Individul ă lăsat o arvonă de 3. 000 lei și a plecat la: Tg. Mureș să vândă o bucată 
de pământ ce o are acolo, și se reîntoarce la "Bucureşti cu banii la 25 Oct. Pentru 
cealaltă vioară; mai: aşteptăm după anul nou, afară numai dacă nu se iveşte tot un par- 
ticular între timp. Răspunde-mi dacă eşti de acord, Şi în cazul acesta ce să fac € cu banii? 
Să-i - spun lui Annie 'de unde provin? ” 

Pe aici, aceiași stare de lucruri. Aceleaşi mâncătorii, aceiași goană după os, aceiași 
îniziecară: A bunului simț în valuri de cuvinte. Opera de artă trebue creată după calapodul 
impus 'de cămătari Și iaurgii, indiferent” de temperâmentul Și simțirea personală 'a artis- 

“tului. Nu pot să priceapă! că, “pentru! artist, creaţia este o nevoie, o funcţie” organică 
“sufletească, așa: că el 'nu are 'a se ocupă dacă acea creație place sau nu. O'mamă'se va 
ingriji, oare, să afle dacă noul ei născut € pe placul vecinilor? Desigur, dacă aceștia îl 
vor admira, mulțumirea ei va crește, dar atâta tot. Copilul îi aparţine, căci e carne și 
-sânge din carnea:.și. sângele. ci, iar formula fiziologică a acestor elemente nu. poate îi 
“schimbată prin ordonanţe; sau 'prin: rezoluţii. RE me „i 

4 ae . 2 

. Te. moră 

LL E | M. JORA 

————— 

557 Pentru a putea face faţă obligaţiilor şi nevoilor materiale, îmi scosesem la vânzare cam 

„Singurele obiecte de preţ pe care le aveam: două viori destul de bune; una germani veche (luthier 
neidentilicat) şi un Pierre Hel pe care o achiziţionasem de la profesorul meu, Vasile Filip. Sumele | 
despre care este vorba sunt exprimate în lei de după prima stabilizare, cea din 1947 (se știe că a 
oua, cea din 1952, a practicat schimbul de 20 lei vechi pe unul nou; cel „nou” este încă în circu- 

laţie, cu taloare desigur scăzută, în acest octombrie 1990 în care re-citesc scrisorile de faţă). Maestrul 
ora. avusese bunătatea să se ocupe, în lipsa mea din București, de măruntele treburi financiare 

care .mă priv eau. P. B. (1999), 

22.10.51 

Iubite maestre, azi veste bună de la d-stră ! Mi-au făcut o mare bucurie rândurile 
acelea colțuroase, sănătoase, . nedesmințit ascendente (grafologii interpretează aceasta 

ca un semn indiscutabil de optimism Şi energie). Vă "mulțumesc. 

“Viaţa mea a revenit la normala ei de aici. Muncă imbâcsită, fără orizont, fără bucurii. 
Ecourile acelei săptămâni sunt din ce în ce mai pierdute între sgomotele vieţii zilnice. 

a rămâne în curând amintirea, dulce și îndepărtată, amintirea despre care bă- 
trânul Dante pretinde că e cea mai mare durere. Sunt părți din existența noastră care 
după timp indelungat se prezintă minţii şi imaginaţiei ca un tot, ca o operă antistică 

unitară și perfectă. Revenim la ele ca la o poveste minunată scrisă de mult de către un 
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„mare artist: Poate că într-adevăr suntem uneori, fără să știm, persoanele unci piese scrise 
de un Mare Artist: De fâpt, sunt sigur de sta, cum. Anii imei .de.cătănie m-au apropiat 
în mod. decisiv de Dumnezeu.. Cred, şi. sper.; Acesta, este. câștigul. imens, al peregrinării 
mele comăneştene. Lupt pentru dobândirea celei de-a treia virtuți: cardinale : “tăria ade- 
Vărată,. „fortitudo”, a jatinilor, calitatea care este nota, morală, , dominantă a maestrului 

aril, a aa UI, „a ci ii RI iau îi lt i 
a i „Câte, n-ar, fi. de. mărturisit, maestre,. dar, nu; Ştiu ce mă oprește. și. ce mi-a instalat 
totdeauna o timiditate. nejustiticată față de q- stră, „o timiditate, „pe care n-am încercat-o 
decât în faţa tatălui meu. , Poate se. „stabileşte. un, „raport. între suflete, unul fiind mai 
puternic, și; exercitând un fel „de magnetism asupra, celuilalt. „+ Dar mă pierd i în regiuni 
„pe Care mintea mea puţină” mu. le găsește 'accesibile | cer 
i , Maestre, chestiunea. cu. „vioara . aceea.0, găsesc, destul de avantajoasă din cele ce 
spuneţi, Evident subscriu — iar, banii vă, rog să-i dați lui Annie, dându-i şi toate “expli- 
caţiile. Nu-mi dau seama ce e înțelcgeți prin.,,vioara bună”. Cea veche sau cea modernă? 
;D; Ionescu era de părere că amândouă, sunt bune, fiecare cu, calitățile ei. Altceva : același 
d, „Lonescu Îmi vorbea. acum. o lună de o. vânzare “destul de avantajoasă a. cutiei duble 
de. vioară, și a. unui arcuş., Oare posibilitatea, aceasta a “căzut 2 "Dacă nu, cred că ar îi 
bine ca odată, cu vioara să mărităm Şi cutia și uri arcuș, rămânând. o. vioară și un arcuș 
pentru mai târziu. Profit! de faptul, că a venit vorba de: chestiunile astea, pentru a Vă 
„ruga din nou; să îngrijiţi. de partea ce se, cuvine d- lui Ionescu, a 

„Destul, și prea mult „despre ataceri i 

SE „Vremea trece. Mă uit prea mult la cele șase luni pe care, ie mai. i datorez: Statului, 
Semn de zgârcenie, nu ? Încerc să-mi întorc. gândul; de la ideea asta, şi caut o ocupaţie 
de seară care să-mi concentreze atenția. Poate Tacit imi va face binele ăsta. 

În nădejdea regăsirii definitive şi în numele acelorași idealuri, vă salut. 

BOBIȚĂ 

dia, ati tab e ge e 

Mr mi pu ianuarie 1952 

DN E tabu a ÎN IN III Saci N a 

: “Anul 1 nou cu 1 bucurie; iubite maestre, și: cu. implinirea dorințelor celor i mai dragi! 
ă scriu din Tecuci unde miza fost: dat să trăiesc schimbarea călindarului, în mijlocul 

unei veselii aparent nejustificate, dar poate odihnind pe, temeiuri -ascunse, care se VOI 
desvălui la vremea lor. A fost primul an nou petrecut în afară de cazarmă, între cei 

“dragi 5%, şi faptul acesta m-a remontat cumplit. Am citit azi noapte, în trei, poezii superbe 
de Frangois Villon, am cântat colinde in faţa unui brăduț cu lumânări albe aprinse, an 

:'gliimit și am discutat pe lângă un pahar de vin şi ne-am dus cu gândul la cci dragi de 
pretutindeni. Lipsea Annie de la sărbătorirea noastră, pentru -ca bucuria să-mi fie de- 

plină, 

: Să:mi fie. îngăduit ca de Anul Nou să vă sărut ca pe un: părinte, gândind. pentru 

"dvs. tot ceea ce.poâte g sândi” un fiu pentru, tatăl său spiritual. „i - 
piu Pa 

EL ESD Ie II) a i 0 DIC a II ae a ru BOBIȚĂ 

aie 894 La sora și “cumnatul compozitorului medic ce-și împlinea stagiul la a Spitalul de copii 
din Tecuci.. (P. B.). E ea | | 
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eu mal 1952 
zi 

1." “Iubite: maestre, ultima oară când: am fost la dvs. m-am apropiat poate mai-mult 
ca'în alte dăți'de sufletul dvs. şi:am simțit cât de adâncă 'este afecțiunea. pe 'care mi-o 
purtați. Acum mi-este pur şi simplu dor — şi iată, am luat condeiul. i": 

M-am reintegrat vieţii din Bacău, 5 mult mai liniștită decât cea de acolo, deși 
este muncă mai.multă. Duc o existență foarte regulată cu cca 10 ore de muncă pe zi, 
iar restul timpului îl-întrebuințez aproape cum vreau. Am intrat în Schânberg, care mă 
surprinde prin iusteţea vederilor lui (spun drept că nu mă aşteptam) și-mi este și de 
mare folos pentru :împrospătarea, cunoștințelor de armonie.. Încă n-am apucat. să caut 
în mod serios un pian, iar la amicul Fasli n-am făcut încă apel. ÎL rezerv „pour la bonne 
bouche”. Ştiţi, în ultimul timp s-a făcut un fel de lumină în interiorul meu. Ceea ce 
am făcut, până acum s-ar putea numi o căutare a limitelor minții. Am. umblat. în toate 
direcțiile, am. cercetat limbile pământului și tainele cerului, am descusut boarfele isto-, 
riei și secretele. filosofiei: m-am încântat de frumuseţea poeziei din toate, timpurile — 
şi astea :toate pentru că doream ca:la praznicul muzicii să vin îmbrăcat, în .strae fru- 
moase. Mi-a fost totdeauna teamă să nu' sufăr de.lipsa multora din cei ce fac, muzică : 
unilateralitate, neînțelegere, a tuturor celorlalte cuceriri ale spiritului. Spunea unul odată, 
că cine nu cunoaște decât o singură limbă, n-o ştie nici,pe aceea,ca lumea. Și avea 
dreptate. Căutarea aceasta mi-a adus mai multe câștiguri. Întâi, mi-am dat seama că 
toate victoriile spiritului, din toate timpurile și sub orice formă s-ar prezenta, sunt mani-, 
festări ale aceleiași forțe incomensurabile, ale aceluiași Dumnezeu, manifestări care trecând 
prin fiinţa noastră omenească imbracă haina stilului. Asta rămâne în fond unica deosebire 
între Grecia, și India, între Michel-Angelo și. Van Gogh, între Mozart şi Ravel. ; 

După aceea mi-am dat seamă că omul nu poate rezolva cu mintea problemele 
condiţiei lui. Am ajuns la praguri pe care n-am putut să le trec pentru că acolo inteli- 
genţa se, sfărâma de Nevăzut, așa cum săgețile se sfărâmă neputincioase de o cuirasă de 
oțel. Și concluzia a fost că nu calea intelectului este aceea care duce pe om spre desă- 
vârșire, ci numai aceea a dăruirii complete de sine și aceca a frumosului. El pășește pe 
“aceste drumuri mânat de iubire și lăsându-și umil inteligența, undeva în cale. 

Și în finc, a treia învățătură, ceva mai eficientă, a fost că drumul pe care l-am 
urmat n-a fost exact acela pe care ar fi trebuit să-l urmez. M-am simţit puţin ca omul 
din parabolă, căruia stăpânul îi dăduse un singur talant — și nenorocitul îl ingropase 
ŞI pe acela! Fără îndoială, raportându-mi viaţa la fiinţa mea, n-am trăit în zadar, ci 

inscşi învățăturile trase stau ca mărturie pentru aceasta. Totuși sunt tentat să consider 
totul ca o mică festă pe care mi-a jucat-o intelectul, sub privirile zâmbitoare ale Altuia, 
care ne duce pe unde vrea EL. 

Sunt hotărât acum să cuprind muzica pe toate căile posibile, cu mentalitatea 
pe care o acordă Bernard Shaw Englezilor într-o piesă delicioasă despre Napoleon. Spune 
acolo: marele: bufon 'al Angliei, despre compatrioţii lui, că sunt atât de tâmpiţi încât 
intr-un război nu-și dau seama când au fost bătuţi și continuă să lupte — până ce; în 
cele din urmă, înving. Cam--așa- ceva gândesc despre "drumul meu viitor. Într-adevăr 
condiţiile în care sunt pus acum sunt mai degrabă jalnice pentru muzică, facultăţile 
mele înseși sunt:foarte modeste (simt asta teribil : nu citesc cu uşurinţă, nu aud.bine, 
nu pot'stăpâni deloc pianul), şi totuşi — dacă în clipa asta nu vreau să realizez că sunt 
infrânt şi continui să fac — dacă nu pian, țambal — dacă nu contrapunct, cel puţin istoria 
Muzicii, z.s.20., — atunci s-ar putea să-mi fie rezervată soarta preconizată de Shaw. Dvs, 

maestre, m-aţi indemnat totdeauna în direcția asta şi vă mulțumesc acum pentru micile 
aluzii ironice la inactivitatea mea, pe care atunci nu le pricepeam ca acum, şi care mă 

ințepau destul de aprig. i a 
aţi. Maestre, v-am mai spuis-o și la inceputul scrisorii : mi-e (lor de des, Au ştiu dacă 

aflat vreodată că între noi tinerii vă numim Moș-Mișucă. Știţi de când? Din 45, 

mai 
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când am, adus eu odată la lecție o bucăţică de contrapunct şi în plină lecţie a intraţ în cameră un copilaș de vreo 3 ani (nu știu nici până astăzi ce legătură era între el 
Şi dvs.) şi a spus delicios: „,Mos-Misucă 1... Mos-Misucă 1... Să batem tactul, Mos. 
Mișucă'! 47, De-aci, s-a. născut, o, mică piesă, de. pian de, care poate nu vă mai amintiţi, intitulată „Impresii dintr-o oră de. contrapunct”, și care pe undeva pe la mijloc suna 
cam în felul acesta :.,,. . E pa 
a 

  

  

  

  

pa : Pi . ri 

“(Mos-Misucă.1..; .. Mos 'Misucă |.:! Să: batem tactul Mos Misucă !) 
ii - "Mi se pare 'că puştiul: vorbea” de: metronom Pa n .. 

> * În fine. Amintiri, e: Dacia Seat Di e „1 N-am 'ăpucat: să: mai trec pe la dvs. 'după:căsătoria sorei mele. Este acum dna Pop — şi cred că în' curând va satisface vechea cerință a căsătoriei romane : ,Ubi tu Gaius, ibi ego Gâia”: Eu i-am sfătuit din' toată inima să plece 'din București, ceea ce ar 

sr , : 
zi 

constitui un fel: de :replicre “strătegică.! Sunt convins că 'ar fi mai ușor: și mai liniștit oriunde : în provincie, deși în felul -acesta -se “desăvârșeşte: izolarea quasi-totală în care este Annie. Aceasta e durerea mea cea mai mare: acum.' Ea într-adevăr s-a - măritat numai ca-să aibe 'cui să trinăită pachete. 
Maestre, e o 'dimineață- de. Duminică glorioasă. Bineci.vântez clipa de liniște care mi s-a dat pentiu-a sta de vorbă puţin cu dvs: Într-adevăr: scrisorile au -reajunsul de: a face să vorbească pe tinul'singur,: dar însuși faptul acesta nu ne făce de multe: oi -mai adevărați în scrisori? i ci | a „Vă îmbrățişez, maestre, și vă doresc :credință destulă pentru! a! rămâne : oricum 

același. ! : CR E CA A ID RI a a i a e dn oa Rau ap 
ra 

1 EI 
ii ! 

ap fra ta | DR I ra a au tă BOBIȚĂ.: Ei 
ir iz ip pi i a a tai 
i i IE Ia INI RE PD a ii „58 Serviciul în detașamentele de:muncă fusese. prelungit cu un an. (P. Bi: 

: e pa ze SR 
ID A E a n 

CI Va a ei A Ei .. e N NR n IE 

i je E i i AD DO e = zi Mia a i 21 mai 1952 

Bobiţă dragă 

=: Rândurile: tale, m-au. mișcat adânc, atât prin subtilitatea. gândirii, rază însorită 
străpungând. aceste, zile mohorâte, cât și prin delicateţea sensibilităţii ce zace în sufletul 
tău. Am. cetit și recitit cu emoție acele rânduri ce desvălue o dată mai mult echilibrul 
fiinţei tale; acel: echilibru..matur, pe care o parte din generația Voastră și-l. insușește 
înainte de vreme, Și mă întreb dacă aceasta e spre fericirea sau nenorocirea. voastră, Căc! 
maturitatea. timpurie conduce, în mod firesc, spre o. bătrâneţe timpurie. Am cunoscut 
Și cu această maturitate „pe la, vârsta de 25 de ani, și cram mândru de dânsa. Dar nu 
mi-a adus decât ponoase, căci, așezat pe alt plan decât acel al generației mele, nu mi 
puteam bucura de bucuriile ci, iar suferinţele mele ea nu le „pricepea. Și nimic nu depăr- 
tează mai mult;un om de un altul, decât suferința unuia dintre ci. Fiecare se complace 
în liniștea lui şi. refuză să-și transforme sufletul într-un ulcior de strâns lacrimi. lar când 
ai ajuns la o vârstă, pe care cu naivitate o socotești incă demnă. de trăit, constaţi. ct 
durere că ai rămas un singuratic, pe al cărui trunchi bătrân nimic de seamă nu se mal 
poate altoi., Ra 
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a.» Tată de ce afecțiunea pe.care câţiva din. voi, tinerii, o purtaţi lui Moş Mișucă este 
pentru cl o.mare mângăicre, mai cu seamă în clipele de faţă, cârd.nu-i rămâne decât să 
repete — lipsit doar de seninătate — „Domnul a dat, Domnul a luat 600”, Și-i este, în 
acelaș timp. uri adevărat; sprijin, pentru 'a avea puterea de ,,a'rămâne, oricum, acelaş”. 

„„.- Te îmbrăţișez cu' drâg, și mai aştept. vești de la tine.: . Sa ta 

i, n zii îi ar caii ina = ai EI Na ML JORA 

, î p. . - . . ; Ea . . . . Pai . Pi , - . da. . ae i. . aa . pa. - PO SN Ie A : LL. - i. 
- . . * . . + 

, , 

- a „40 Soţia maestrului, doamna Elena Jora, fusese arestată pentru simplul motiv că era sora 
lui-Grigore Gafencu, şi — poate. —: pentru a se exercita pe această cale .presiuni asupra lui 'M. Jora. 
(PB Ioa Cao iati oa 

: tu i PI E pp ti, ÎN DE: 

CR IE IN AI IDD IN INN II O N N N RI RE: m 

4 

î iunie 52 

Iubite maestre (de fapt în mintea mea am spus „,Moș-Mişucă drag și lovit” — 
dar e mai bine că nu m-ați auzit) —.răspund scrisorii dvs. și iată din nou știri dintr-o 
mahala a Bacăului. Între starea de lucruri de la. vremea. scrisorii precedente şi. cea de 
astăzi e o deosebire. Acum gust din plin disciplina militară și deși am primit rândurile 
dvs. de vreo 5 zile abia astăzi găsesc timpul material să vă răspund. Fără îndoială că 
aveţi dreptate în privința singularizării pe care o aduce omului maturitatea înainte de 
vreme, și simt lucrul acesta chiar acum, când greutățile de care ne lovim aici le primesc 
poate mai senin decât mulţi alţii, dar absolut singur pe poziţia mea. Și când ci se bucură 
cu nu găsesc prilej de râs, și când ei se'întristează, găsesc că totuși viața menită să fie 
trăită, cucerită asupra lumii şi, asupra ta.., it 
£; î.: Apropierea ;de. Dumnezeu, singur. adevăr în existența. noastră, sersul vieţii, în- 

toarcerea aceasta către origine după desăvârșirea cercului-— acesta ..este esențialul în 
noi., Trăirea acestui adevăr am realizat-o cu toţii,.noi cei tineti, şi l-a, exprimat, cel” mai 
dăruit -dintre. noi, într-o admirabilă piesă, al cărei titlu este „Adevărata Întoarcere” GOL, 
Cred că .voi avea multe de suferit, insă, știu că 'voi ajunge la. viaţa adevărată. E-de 
rigoare :în lumea modernă să se zâmbească atunci când cineva mai crede, Zâmbească 
cine-o: vrea, însă. eu cred. E prea multă deslânare în viaţa noastră, oamenii se fărâmi- 
fează in diferite opinii (parcă „opinia” ar rezolva:ceva. |) ; unul e ireudian, altul e futu- 

rist, altul e pozitivist; al patrulea își zice materialist, dar. credinţa, credința. accea care 

dogorește sufletele şi luminează câte-o epocă întreagă, unde e ? Nu. vorbesc de creştinism 

neapărat. Bătrânii. Greci: au. avut şi ei credincioșii lor. Eschil-poică e un'iluminat, iar 
Platon s-a apropiat. de Adevăr mai.mult decât oricire inainte. Sunt convins insă că 
tevirimentul, moral nu poate să nu survină. Și apoi iar o cădere, şi apoi iar o ridicare; 
aceasta, este necesitatea” pe care a văzut-o atât de clar Euripide acum două mii de ani. 

Vedeţi că am rămas la vechituri, dar nu cred că greşesc. pt 
.î..* Mabstre, când prind'câte 6 jumătate de oră, sau chiar la birou intre lucrări, studie 

muzică. Pe două-planuti.. Întâi contrapunct — am reluat absolut toate exerciţiile din şcoală 
ȘI Sunt satisfăcut să constat: că le rezolv pe toate fără piân şi mult mai bine decât o arată 
cactele de acum 6 sau 7 ari. În al doilea rând arnmionia lui Schânberg la. care invăț toate 

exemplificările. pe :dinafată,; căutând să aud vocile numai în creez. Sunt convins că celula 
nervoasă. respectivă â suferit un fel de. atrofiere prin inactivitate, -aşa că o forțez acum. 
Numai de mi s-ar reda timpul ! E i i 
_. “:De la ai mei.vești puţine și din'ce în'ce mai obosite, aşa cum probabil arată şi ale 
mele. Nu pot ajuta pe nimeni cu nimic și în primul rând pe Annie, care şi-a legat viaţa de 
a mea: Nu-i pot ajuta. decât încercând să fiu cu adevărat om aici, căutând să fiu mereu 
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acelaşi, indiferent de munca pe care sunt pus s-o fac. Sunt mulțumit: de ultimul timp pentru că îmi pare că în fine am găsit metoda de'a pătrunde muizica, şi-aceasta e:problema:: mea esențială. Ea î tus O Dap iu ai „: Maestre, de ce mi-aţi vorbit așa:puţin.totdeauna; despre 'muzica: dvs. 2: De:ce; trăind în preajma dvs. atâția ani de zile, am.cunoscut. atât de::superficial.ceea:ce.aţi:așternut pe hârtie din sufletul dvs. ? Pentru asta vă aduc o vină. Poate n-aţi avut încredere în mine, și nu e de mirare : nici eu n-am de multe ori această încredere, însă totuși... E o mică urmă de amărăciune în scrisoarea dvs., care m-a întristat. Cine a făcut ceca ce ați făcut dvs, nu poate vorbi așa. Odată mi-aţi spus : „Eu n-am copii. Copiii mei sunt lucrările mele”, Şi noi cei tineri care ne-am altoit totuși pe trunchiurile. bătrâne a „Maestre, gândurile mele bune vă însoțesc adesea. Aştept cu răbdare încă una, din acele regăsiri fugare care în ultitnii doi ani ne-au fost drămuite cu atâta sgârcenie.. Dacă vreodată îmi va mai fi dat timpul de a lucra cu dvs., voi socoti că Cerul a fost cu mine mai îngăduitor decât o meritam, şi dvs. ați găsi un elev cu totul nou în mine. Vă doresc sănătate și liniște. | 
. 

au . pi: 

BOBIȚĂ 

. N „ii . 5 

Aa Bi EI a - ED N RD e: ea ai 
aa 

. , FI PI EI NI N IPP EEE RI a 
| 61 Este vorbă de o scriere a cumnatului meu, poetul Alexandru! Miran. Titlul pieșei de-atunci a devenit titlul unuia din volumele sale (P.: Be 
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| ie Bucureşti! 13 iunie -952 ete pe ii Miza Fata tate Da ei it ai A iai ae Dat ia a ia i Is) iti pia iii ii „.„. Bobiţă dragă. Urmele de amărăciuni ce: le-ai descoperit. în scrisoarea! mea: sunt îi- reşti în greaua încercare prin: care trec. :Vezi tu; fiecare! vârstă: reacționează! în. felul ei, când durerea o apasă. La 25 de ani, când ara:căzut: pe front și am “zăcut doi: ani, întins nemișcat pe spate, suferințele îndurate. mi-au: slujit drept ajutor-și imbold spre o înăk țare spirituală, spre o iluminare a. posibilităților mele de creaţie,: spre:o plămădire a eului meu,: oareşi-care până, atunci ; după cum necazurile tale de azi iți vor scurta uce- nicia de a: deveni omul întreg câre 'zăcea latent în tine. Marea suferinţă devine: binefăcă- toare la vârsta la:care un'tânăr: îşi formează: caracterul, :sau. îşi: dezvoltă; capacităţie, 
ue. 7 . . ov. . ae. po STA ._sdr i - i ere i ei . 

căci lasă:la.fund impurităţile şi îi clarifică însuşirile. i. e rii O Ni a j în Cu totul alt-fel îndură suferința un om la! o ivârstă: mai înaintată, iar consecinţele morale sunt: răsturnațe,.:..! E a a pa ae im «-. Mai întâi, un! ins conștient își 'dă seama că; de la'un timpi: posibilităţile lui, de 

ştient că nu mai pot produce nimic nou. Ce-am avut de spus am spus. De:aci înainte mă pot; cel mult, repeta ; dar plăcerea căutării; biicuria găsirii ineditului încep a-mi deveni străine. Suferinţă în: asemenea împrejurări nu mai biciuește siniţirea,:-ca. la tinereţă ; dimpotrivă, ea pricinuieşte 'o oboseală și mai' mare. ,;La ce bun” devine. refrenul” tuturor. imboldurilor, tuturor dorinților. de bine sau:de îrumos.: Lihametea'e starea:mea-normală: de azi şi nu * cum. ar putea .dispare, deoarece împrejurările cari mână desfășurarea „evenimentelor nu îndreptățesc încetarea sau -măcar: potolirea. acestei suferinți::Pe .tine ea. te înalță, pe: mine mă. coboară. O mică :deosebire;: datorită diferitelor. 'date trecute. în buletinele noastre „de 
naştere ! i mi cre ai DEN +. î: În'ce privește învinuirea: ce. răi-o aduci.că. ţi-am vorbit 'prea puţin, iîn cursul vre- mii, de:muzicâ mea, închipuindu-ţi că- aceasta se datoreşte unci lipse de incredere, -a me în tine, o. socotesc greșită. Nu faţă de tine, care eşti rânduit printre cei rnai dragi, ci faţă de 
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mine lipsesc de această încredere.. Nu mi-am făcut, Yreodată, iluzii de. creația mea muzicală. Chiar dacă în clipele de concepţii mă afundam, adesea, într-o caldă cuforie, lucrarea odată zămislită:o socoteam, -în cel mai bun caz, mediocră. „Puținele excepții de la această regulă nu contează.. Mă simt față de muzica mea asemenea unui părinte ce-şi.părăsește copiii. Odată ieșită din mine, lucrarea nu mă mai interesează. O uit într'atâta încât mă simt in- 
capabil să o execut corect, chiar cetind-o. Mi s'a întâmplat adesea să caut cu înverșu- nare. numele autorului unui. fragment muzical, al:meu, ce-l fredonam 'pe neaşteptate: Ju- 
decă cum poftești acest fenomen, dar'recunoaşte că în asemenea condițiuni nu pot simţi 
nevoia dea vorbi de o muzică. de care m'am despărțit din clipa în care am scris-o şi care 
mi-a devenit, astfel, aproape străină, E o 

„: “lar dacă pretinzi că ț'am spus, cândva, că lucrările mele sunt copiii mei, poți fi 
asigurat că am adăugat în sinea mea : „proşti copii, mai bine nu i-aș fi făcut”. Şi apoi 
dragă Bobiţă, de vreo 30 de ani mi-am însuşit o reflexiune a lui Lamennais, ce-mi inter- 
zice să vorbesc prea mult de mine. Spune Lâmennais undeva : „Je suis 6galement frappe 
de deux choses, — combien chacun s'occupe de soi, parle volontiers de ce qui 'se rap- 
porte ă soi, s'y complait,. s'âtablit, avec une naive et tendre cet pleine satisfaction, dans 
cette espăce de centre, autour duquel, pour lui, rien qui ne vienne'se ranger ; — et combien 
cet interât „si precieux, si charge, si cher, est, pour le moins, indiffârent ă tous les autres”, 
„i Reeunoaște perfecta. dreptate -a: franțuzului şi dă-o și unelor tăceri ale mele, oricât 
ar părea ele de ciudate... - a | | | 
„* Bobiţă dragă, aș dori să fiu de folos lui Annie, dar nu ştiu în ce fel. Dacă ai 
vre-o' dorinţă, comunică-mi-o. Și voi'sta cu devotament la dispoziţie pentru orice nevoie 
ce i-ași putea-o împlini. Aştept sugestiile tale și te imbrățișez. - 

DI N a N a MOŞ MIȘUCĂ 
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Iubite maestre, scrisoarea dvs. mi-a parvenit acum două ceasuri și m-a tulburat 
Până în adâncuri. Am recitit-o de multe ori şi m-am familiarizat cu fiecare cuvânt. N-am 
fost capabil să primesc în liniște destăinuirea unui om ca dvs., şi-mi fac o vină din asta, 
pentru că datoria noastră'de oameni adevărați este să primim în liniște orice, bun sau rău. 
ar viaţa noastră este de: cele mai multe ori nu bună, nici rea, ci complexă, de o infinită 
varietate, de o.inimaginabilă bogăție, continuă surpriză in faţa căreia suntem aşezaţi şi 
chemaţi să ne alegem o cale. RR Pa 

Am trăit intens -acest adevăr la ultima venire în Bucureşti. Sosisem pentru căsă- 
toria sorei mele 6%? cu un om pe care-l iubesc profund — și aflasem nenorocirea unchiului 
meu 603 și a dvs, Zilele acelea au fost extrem de pline, pentru că: pe lângă tot ceea ce se 
intâmpla în juru-mi și la care participam'cu fiinţa întreagă, 'se desfășura tăcută și drama 
mea interioară. Îmi părea că am atins un maximum, că sufletul — chemat să imbrăţişeze 
tragedia întregii lumi, pentru a rămâne cl însuşi — este supus la o tensiune supraomenească, 
de nesuportat. Logica rămăsese neputincioasă undeva în urmă, sensibilitatea era un vas 
prea mic pentru un conţinut prea uriaș, voinţa părea donquichottescă. Rămâneau — ca în 
epistola lui Pavel — două lucruri : credinţa și iubirea. Şi din cele două, iubirea era mai 
presus. e 

„___ Peste toată viața noastră, atât de diversă, de impărțită, coboară uneori 0 liniște 
blândă, ca lumina unei după-amieze de primăvară. Vacarmul elementelor disparate ince- 
tează, strigătele necredinţei şi ale durerii nu se mai aud — şi suntem purtaţi peste adân- 
Curi, nu prin voia noastră, ci prin har divin. De ce uneori, când ne incordăm ca un arc 
Yoinţa, nu putem realiza nimic, şi alteori, când disperăm, suntem scoși la liman, fără să 
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ne dăm seama cum ?. Nu aparţine minţii noastre să găsească'răspuns la aceasta, ci o înțelep- 
ciune- mult mai înaltă rânduiește totul după rațiuni pe-cate noi:nu le putem pătrunde. Ce 
ni se cere este să facem și noi un pas, peritru'că:de ceilalți:mulți n-avemia ne îngriji:-Nu: tre- buie să primim. pasivi totul, .ci ca: fiinţe 'vii şi 'voitoare 'de :bine; nu'prin: mândria: bietei noastre științe, sau prin orgoliul acelui ;x Homo sum”:— ci după modul fîlărilâr,: care pot îi admirate, sau călcate în picioare, însă ele. rămân 'totuși florii Uniili,:fără! dispreț pentru'su- 
fletul nostru, mândri de obârșia noastră, fără infatuarea îngerului căzut; 'siguri:de locul: unde vom: ajunge, fără lenevire sau 'adormirea conștiinței. :!: imitatie e săi ta bi „+ Moș Mişucă drag, nu este înintenţia-mea să-ți țin vreo predică: sau ceva: asemănător; „pentru că îmi dau seama cu cât sunt eu mai avantajat, și” n-aș' putea! =:-fără' ridicol — să dau de pe; mal lecţii. de înot. cuiva care 'stă „să „se înece, . eui: care: nici: măcăr. n-am dovedit în mod serios că ştiu:să plutesc.. Ci rândurile:dumitale: mi-ai 'răscolit: sufletul .și adus la suprafață această profesiune de credință: Iartă-mă. dacă n-a fostla locul ei. : Totuși un lucru mai am de spus: nu. cred: că aprecierea dtale.-asupra; celor.ce ai, scris este: justă, ci profund nedreaptă, și numai amărăciunea clipei:de:față: te. facer:să-ți. nesocotești: acești copii. Ei nu sunt efectul întâmplării; şi. nici fructul: unor împreunări trecătoare... din -acele împreunări care-lasă un gust .de cocleală: în: gură. Nu, :ci: cred. cu:tărie:-că. ele “sunt. refle- xul.unei vieţi de om adevărat, că sunt autentice până în cea mâi măruntă;, fibră, că: trăiesc intens și-și pulsează vitalitatea nu numai din sufletul. care le-a. dat; naştere, ci din geniul unui „neam întreg. Puţini au fost cei a căror creație s-a deslegat parcă de orice; condiţie, și, (chiar) în opera lor numai unele lucruri. (Sunt: bucăţi. la :care, e inutil, să te; mai, întrebi;când şi unde au fost scrise, dacă cel ce le-a scris era. de.un;neam sau de altul! 'Sau dacă, a, fost influențat de inaintași.) Însă puţini sunt și cei care se, dovedesc: purtătorii forței vitale ale unui popor, ființe care-și trag seva din pământul 'sănătos'al țării întregi, cu' rădăcini 
adânci și puternice. Un astfel de om mi-a părut întotdeauna Musorgski, pe care poate nu-l iubeşti, un astfel de om mi-a părut George Gershwin, pe care poate nu-l apreciezi, 
un astfel de om mi-ai părut dumneata. Cred în valoarea creației dumitale așa cum cred în Enescu, în Arghezi, în Paul Constantinescu, aşa cum cred în recolta anterioară a, spiri- 
tului românesc — Eminescu, Caragiale, Creangă, Luchian, Andreescu. Ei şi voi și sufletele 
care se pregătesc acum pentru aceeași jertfă constituiți justificarea existenţei acestui neam, îi dați dreptul de'a ridica încrezător ochii către soare, către lumină. dt a Moș Mișucă, aştept fără nerăbdare, însă cu dor imens să vă'revăd pe toţii cei dragi — cei care mai sunteți. Poate, cei de aici Vor apreciă luna, asta munca „mea. și câteva. zile de odihnă mi-ar fi bine venite;ca popas în. drumul, lung. pe.care.l-am început -acum- mai bine de doi ani. Nu vreau să mă plâng, dar uncoii și gândurile'mele se întunecă și cel. mai ade- 
sca cauza este soarta ființei dragi de care mi-am legat viațai "Preaimultă 'și nemeritată 
singurătate, prea lungă așteptarea. ei pentru o viaţă ' pașnică în intimitatea unui cămin binecuvântat. Ci — iarăși şi iarăși — voia Domnului rânduiește totul, mai înțelept decât 
o poate-ințelege mintea! omenească, Fie-ne dată, curând o regăsire, fie şi numai în treacăt; 
pentru că prezenţa e totdeauna mai mult decât cuvântul scris. . e ei 
«- Moș Mişucă iubit; te îmbrățișez cu dragosteă unui fiu. initiere ete 
zi a m ai i au Satie - să Eittii ; BOBIȚĂ i iat aa ep BO | 

  

„2, î . 602, Este „vorba de. căsătoria ;religioasă,. care: în acea vreme se făcea la ore -neobișnuite, de 
faţă fiind mirii; naşii, eventual două-trei, rude ;.preotul şi: dascălul, firește; iar ușile bisericii: încuiate. 
„m... 40 Unicul frate al tatălui meu, Ion Bentoiu, fost profesor de română şi greacă la liceul din 
Constanţa, fost. de mai multe ori, primar al. acelei urbe; arestat în primăvara lui 1952 ca și soţia 
maestrului Jora; mort în toamnă de dizenterie la: penitenciarul Jilava (PB)... 
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      e m i „și. Iubite; maestre, o clipă inesperată de răgaz îmi ingăduie:să vin câteva, clipe la. dvs. 
Deseori mă gândesc la camera, aceea mare, bună şi primitoare, în care adesea. mi-am 'deşer- 
tat inima de necazuri și griji și am pus în loc credinţă și dragoste. Și tot de atâtea ori mă 
intreb dacă. şi când voi:mai fi primit acolo, cu strângerea aceea .de mână părintească, între 
cărți şi :note, între pianul pus pe:farfurioare de sticlă și portretele celor dragi. :: --: .: 
:. ius, Împrejurările; au, fost ; mai: ;degrabă. aspre: pentru mine. Pe 'lângă :greutatea unci 
munci fizice;pentru :care: recunosc că nu sunt făcut, â venit - mâi amarnică de suportat — 
călcarea în picioare a mândriei şi! deninității,: dispreţuirea de către unii, care poate. n-au 
acest drept, a întregei mele ființe. În fine, sunt lucruri pe care vi le voi povesti poate 
odată. Sunt oarecum într-un:moment i critic, pentru că nici: de acasă n-am veşti de 
peste două spătămâni. Câteodată reușesc să citesc câteva pagini, şi tot Goethe este consola- 
torul, firul care mă uneşte cu lumea mea reală, pentru că oricât de tare și grea ar fi piatra 
pe care o încarc, mintea mea refuză să-i acorde mai multă realitate decât unei amintiri. 
Simt parcă ființa mea adunându-se undeva, constituită fiind din toate trăirile momentane, 
din toate clipele in care am reușit să fiu'om, fie că ele erau de natură estetică, fie ştiin- 
țifică, religioasă; sau'umană pur'şi simplu. : 

” Maestre, mi-e dor de muzică, un dor chinuitor, punctul pe care nu-l pricep în toată 
existența mea. Poate este scris să fac și această renunțare pentru a-mi salva sufletul, 
așa cum i s-a intâmplat cândva şi lui Odysseus, care a trebuit să renunţe la toate, pentru a 
ajunge singur și sărac în patria lui. Fiecare suflet se îndreaptă către o patrie a sa (Ade- 
vărata Întoarcere |!) şi pe drum, asemenea iscusitului Odysseus, trebuie să lase totul. Voiam 
insă să ajung acolo îmbogățit de faptele mele şi domeniul în care credeam că le „Voi realiza 
era tocmai muzica. E drept că viața nu mi s-a trecut, şi odată şi odată va fi posibil Și lucrul 
acesta. Până atunci, aşteptarea roade sufletul. Amintirea despre muzică mi-e tovarășă 
dragă, şi uneori: gânduri 'din ce în ce. mai îndrăznețe pentru ceea ce voi aşterne cândva. 

Maestre, cuvintele mele'sunt :puţine de. data aceasta, insă ele poartă aceeaşi dra+ 

goste pentru om și artist,-şi aceeași recunoștință pentru părintele spiritual: Vă doresc cu 
toată puterea inimii împăcarea sufletească şi luminarea orizontului atât de intunecat pentru 
dvs. de la o vreme. Credinţa ne poartă peste abisuri, aşa cum arca l-a purtat pe Noe peste 

noianul de ape. Și pentru că de atâtea ori aţi vrut să-mi staţi intr-un fel în ajutor, vă 
TO căutaţi s-o vedeţi pe Annie, căci simt că are nevoie în singurătatea ei de un cuvânt 
bun. Cu dragoste, | | 
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 Scrisoăiea ta i-a întristat mult, aflând de necazurile ce te-au podidit în ultima vre- „__„„: Scrisoarea ta m-a întristat, mult, aflând de necazurile ce te-au podit - 
me, şi care; în ciudă stoicismului: tău, trebuie să-ţi fi zdruncinat sănătatea și moralul. 
_.-. E prea dureros ca unui băiât ca tine, în chip atât de sălbatec să i se :zădărnicească Mersul firesc al aptitudinilor şi al calităţilor lui; mai mult încă, a le călca in picioare și 
ale batjocori. Durerca mea e cu atât mai rinare.cu cât iţi cunosc sensibilitatea și delicatețea 
suiletului, Cari îni ăsemenea cazuri măresc suferințele; Şi nu cunosc simțământ mai penibil 
decât acel al neputinței 'de a impiedeca nedreptatea. Dar dacă, Bobiţă dragă, acest sim- 
fământ clocoteşte în inima ta, poți să fii convins că acei cari te cunoaştem și te iubim sun- 

tem alături de tine, te urmărim cu strângere de inimă, dar totodată și cu siguranţa de 

a şti că omul: câre! eşti; îndoit de. furtună astăzi, se va înălța mâine cu puteri multiple. 

aa iDupă o;vară chinuitoare petrecută în Bucureşti, am avut răgazul, acum două săp- 
dmâni, să mă refugiez. pentru câteva zile. în Moldova, unde mi-a ținut de urât Siretul şi 

Privelişt ea îndepărtată a Ceahlăului, tovarăși scumpi ai tinereţii mele. M-am reintors mai 
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odihnit sufletește, pentru a putea reîncepe corvoada zilnică, care în iarna aceasta se va înăspri: prin lipsurile de alimente, lemne, ce bântuie pe-de o parte, și prin surplusul de griji sufleteşti chinuitoare ce se pregătesc. Şi nu imi închipui că mulți Vor putea scăpa teferi din această încercare. Doar acei cati; după cum avea. obiceiul să spue'Sultânul Mustafa „fericit acela care nu: mă cunoaşte şi pe care nu il cunosc”, .. aa Am telefonat imediat la tine. Annie mi-a: spus că se miră că nu ai primit! veşti de la ea, căci ţi-a scris regulat. Spunându:i că aș dori să 'vin s-o văd, mi-a'răspuns că va trece ea pe la mine. A trecut de atunci'o săptămână,; dar n-a mai dat semn de viață. 'lată şi rezonul pentru care îţi răspund atât: de târziu, căci. doream mai! întâi s-o :văd și apoi să-ţi scriu. Îmi închipui că e f. ocupată și prea obosită să mai vie la 'niine după birou: Totuşi nu pierd sperariţa s-o văd intr-una: din zilele acestea. . Aa E a - a . PA AN N NI PN a A dam 
aa a aa Pa "Te" imbrăţișez, :: i ii i eee . 

NOTE: Da ti 
La 

601 Ciornă aflată între! hârtiile lui M. Jora... Originalul nu -l-am găsit; este:vorba în: acest text de răspunsul la scrisoarea mea din 14 sept. 1952, scrisă de la secţia disciplinară Doaga— Tecuci, unde am efectuat ultimele 9 luni ale stagiului de. 3 ani în cadrul detașamentelor de muncă (28 apr. 50 — 1 mai 1952). (P. B.).: a eta Aaa atat 
3 ” ” .. - . . Dă . ii ” ! : .. . - n. - - 

"î:6 nov.'52 

„„ Tubite-maestre, ; i 

„+ Numai două cuvinte pentru 8 noiembrie, spre a vă gostea alături de dvs. în ziua aceasta ca şi în toate celelalte. „m Aici toate bune. Lucrez la birou şi sunt extrem de ocupat.. aa . .. - - Cu-drag , : | N Pe m : | E Ea a ia IN A ca o, 

spune că: sunt cu. toată 'dra- 

a pr a 

. | aa ea a A îi Li ; - 
PRI , - pa E a . |  BOBIȚĂ 

" “Pascal Bentoiu este cel mai strălucit talent creator muzical al generaţiei tinerilor în vârstă de 25 de ani. Îl cunosc din anul 1944 când, ca licean, a inceput lecţiile de muzică cu mine. Din primele luni am avut bucuria să descopăr în acest copil — pe lângă însușirile excepționale muzicale, pe cari şi le desvolta cu o.repeziciune ce iesă din comun — calităţile sufletești: ce zac în el. -Inteligent,: muncitori echilibrat în gândire, doritor să-și adâncească cunoștințele, cercetător- asiduu al literaturii bune şi al sistemelor filosofice, Bentoiu 'se cultiva 'cetind pe latini, învățând apoi germana şi franceza, pentru a putea ceti în original literatura şi filosofia. acestor popoare. De o desăvârşită modestie in tot ce gândeşte: şi creează, corect, conştiincios şi perfect cinstit, acest om, care a fost membru al vechii Socie- tăți a Compozitorilor, merită tot sprijinul actualei Uniuni, căreia ii va face cinste orișicând. 

M. JORA 65 
605 Este recomandarea pe care M. Jora mi-a scris-o pentru intrarea în Uniunea Compozi- torilor (realizată în dec. 1953, cererea fiind depusă în vara aceluiași. an, iunie sau iulic); Membru 

„al Societăţii Compozitorilor devenisem în 1948, dar nu am depus cererea de inscriere în Uniune la finele 'lui 1949, văzând ce acte şi dovezi se cereau. La vremea respectivă tatăl meu era în inchi: 
soare. (PB. :-. a 
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pe pere tatei a i zaruri i o! Maestre drag, ! e 
o. SR Pi yu 

Asta este din primii bani pe care i-am câştigat. de:pe urma muzicii. Am fost emoţio- 
nat :de::vederea : celor .15;lei ;pe: care i-a. pus pe masa -mea d. Lohan și am vrut să-i 
păstrez; initi-un fel. oarecare.: Cred că o amintire care să dăinuiască în suflete:e cel mai fru- 
MOS lucru. „i a DI a e BOBIȚĂ 

  

„ei 24 decembrie 57 

71.7. Tubite maestre, ieri seară, anumite cuvinte pe care mi le-aţi spus m-au întristat 
profund şi de-atunci am — cum spun Francezii — le coeur gros. a 

Aş fi vrut să vă răspund imediat ; vorbele cele mai potrivite mi-au lipsit insă şi am 
continuat doar să irământ în minte cele rostite. Nu m-am putut .opri să .nu resimt aceeaşi 
„durere şi simt nevoia de a-mi descărca sufletul... : . 

pe em 3 , x . 

“Maestre” drag, 'nicieu' şi, cred, nimeni 'din generația mea nu poate avea pentru 
generațiile câre ne-au precedat altceva decât o imensă dragoste, o mare recunoştinţă şi o 
stimă fundată pe realități. | 

Ne dăm perfect seama că nici-unul din noi n-a scris incă ceva de valoarea De- 
„moazelei Măriuţa„ a sonatei de violă şi a liedurilor dvs., ceva de valoarea Nopţii furtunoase 
sau a oratoriilor meşterului Paul — şi că va trebui să treacă multă vreme până când, 
printr-o muncă perseverentă să putem spera la atingerea unor asemenea culmi. 

Ne dăm perfect seama că, ceea:ce am realizat rioi astăzi se datorește celor care inaintea 
noastră au defrișat terenul cu preţul unor eforturi şi a unei abnegaţii care forțează admiraţia. 
= es=Și ne. mai dăm-seama. că: niciodată- în trecut,--dvs.. nu. aţi avut parte de publicul 

- de care-avem. noi parte, astăzi pentru :debuturile noastre şi de condiţiile de lucru pe care le 
» avem acum, ca să.nu mai vorbim. de faptul că intreaga noastră ştiinţă de carte v-o datorăm 
dvs. şi celor cară alături de dvs. au dus învățământul muzical românesc la nivelul la care 
se situează astăzi. Eu personal, care nu am avut alt dascăl afară de dvs., sunt poate cel mai 

„in măsură să. vorbesc de lucrurile acestea. , , 
Și trebuie să vă mai spun, maestre, că imi pot permite acum faptul nemaipomenit 

de a trăi impreună cu toți ai mei, de pe urma compoziției. Mi-aduc aminte cum nu mai de- 
parte de 1947, când mi se punea cu seriozitate problema ce voi face in viaţă, m-ați sfătuit 

-Să fac dreptul, pentru că „măi băiete, din compoziţie nu se poate trăi in ţara asta . 
_ Cuvinte ieșite dintr-o amară experienţă de care noi suntem scutiți! | 

-.; 1... + Acestea toate, şi incă „altele pe. care nur are poate rost. să le-aştern aici, mi-au trecut 

Prin minte.de-ascară încoace ca un fel de protest. - i | - 
_„_ Sunt convins că-mi veți ierta îndrăzneala şi că veţi primi cuvintele mele nemeşteşu- 
Site cu aceeași înțelegere şi dragoste părintească pe care mi le-aţi arătat intotdeauna. 

î.7:: Vă doresc'încă o dată un Crăciun voios, dvs. şi doamnei Jora, pentru a cărei mira- 
ci - * a y YI . . . . . ee 

culoasă insânătoşire suntem, eu şi ai mei, nespus de fericiţi. 

BOBIŢĂ 

August 1958 e% 

* Dragă tante Lily, 

"-Ani-fost 1 rofund-'emioționiaţi” de gestul de'azi dimineaţa, deşi era — de fapt — per- 
lcet natural şirde așteptat ELA Ta ta de Caturală este însă şi imposibilitatea pentru mine de 

primi. “ i ” Ea 
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Îi datorez maestrului Jora. toată. formaţia mea muzicală, iar dvs datorez un permanent sprijin moral și material care m-a făcut de 
sider — poate. — mâi mult decât -pe proprii mei părinți. în i: uri: Da „= “Nu trebuie însă să-mi încurajați toate capriciile. Am câștigat destui bani anul' acesta şi, dacă eram.puţin mai chibzuit,: aş fi avut acum exact cât imi trebuia.. De altfel cred că 9 incasare mai mare pe care o aştept în luna august de la teatrul din Crai să-mi trimit fetele la Sinaia între 1-—15 septembrie. 

ncă, o dată imi cer iertare, dragă tante Lily ; știu că dacă vre tate de a lucra, Annie și fetița ar găsi la dta şi la Moș — şi asta înseamnă mult mai mult decât câteva săptămâ „ --i Cu dragoste şi profund respect 

- amândurora vă 
multă vreme să vă COn- 

ova imi va: permite 

odată aș fi in imposibili- 
Mişucă același sprijin părintese 
ni de vacanţă la munte. 

eee it ee nu Da a a E “iii BOBIŢĂ E O pei tin; : NOTE.:..- .. :. ARE ” ? ! : f : pi E ar : 
Pa ae az cai Poor 1 

  

Data adina i a a oi oa deri titi 506 Data adăugată; în creion, de M; Jora., SI N 807 Aflând că traversez unele dificultăţi financiare. care mă impiedicau să ofer o vacanță soţiei d-na 'Jora — cred -— 3 000 lei, “(P.B..1990) eee LI RE De 

“Şi fiicei “mele la Sinaia, maestrul .înii trimisese prin 
EI 

n i "i ; 

  

a ma boa e Pete d cae a tt o pa 
- ” sa t PE . , pf alea: ' ! pe "2 ** Budapesta, decembrie 1964 i ră - ROATA IEN pai II Ra 

  

„ti o + Stimate'maestre,.;- îi cu: 

  

: II: „i ! pa iii Elevul d-stră se Plimbă prin Eur 
“animat ; eram mulți: români. Aici: sunt “întrebăm când. va.-trece. mai rep 
“să :trânsmiteţi :d-nei 

opa: in interes: de serviciu: Lâ Varşovia'era mai 
ntem. singuri-singurei, Tomescu şi 'cu “iiine, și ne 

ede timpul reglementar: Vă sâlut : cu: drag “şi! vă 10g Jora omagiile'.mele.. E i a pe a a po 

  

   

  

za TON i 
ini aia 

Îi i. e - ” i e aere a Ț aăj i ,: 
î DR: „ra + V 

i i Do PI q pia ra i . 
) si : - EI pr ! ; i: A , 

- . - „i ru, Cap Pee apti ESI ; 
Mie ARIE FE + e ' ! 5 : a? - pe peer egae pa I : : i E E AI a Dc iq PRR . ; | a : Berlin, martie 1967 i . ) E eat ei | 
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LI ai 
Dent er Dai i DEI ID IP 

, _ 
, . . , i D ” a 

pe a. , a. PR . „ . ara Ea + - po 

' Doi TU al CE i TR a pb mi i -B BIŢĂ . . . . ară :-; , ie PT 

Joi ora 16 

vii. Mutz dragă:608 

„ - Am fost foarte fericit să aud pe Drul Angelescu spunându-mi că de azi dimineaţă este un; serios progres. în- starea .Ta. Pe cât 'cra :de “supărat ieri,.pe atât de mulțumit azi după masă. Bravo Mutz, a 
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si, „Îţi trimit. o scrisoare; a lui Bobiţă,:primită -acum.. Vei. găsi. lucruri. interesante in 
ea, :cu.privire la „Berlin. .„Mă gândesc mult:la;:Tine și; Te.săruti sir nn citi 

at ter page în . a: e ț HE e et pa E: 
Di TO PUR a PN a pita i pa îi „i : dia De ti a. 

(martie 1967] prea E d man 

    

Er poa e ep e mer ; 3" 
d ee e N 

e it ct ieri e pi me tut ca bt 
zeita) Da ata 

„rim"60%8 M, Jora . se afla icinternat;—:ca-și Mariana: Dumitrescu, căreia.iii trimitea: acest bilet — la 
spitalul Elias. Ambii,cu.:o.gripă, foarte.periculoasă,(era, epidemie in București), care a şi stins viața 
poetei câteva zile mai tărziu (4 aprilie 1967). Scrisoarea mea a parvenit maestrului. evident prin 
curier şi imediat; poate am depus-o la poarta spitalului, nu-mi amintesc exact. (P.B.) 

rii i | pa : ti (PI ei sd, .. pf pe e. - . Ep a Î. grai erat pi . ee ge 

ir HI ii PESE po Ni tt 

  

pa ADE rez er dot il a Depot S ; , Di d Da : : 

” a 22 martie 67 

Scumpe maestre, 

Am avut o mare bucurie, la cenaclul consacrat lucrărilor dvs. să ascult cele 3 dansuri 
din Hanul Dulcineea pe care nu le auzisem în sală, din cauză că lipseam din Bucureşti. 
Mi s-au părut deosebit de sugestive şi preferința mea merge către al 3-lea, care imi pare 
a aduce ceva cu totul nou. Aparent este oarecare înrudire cu scherzo-ul din simfonie, însă 

în fapt muzica spune altceva, orchestraţia este de alt tip, iar alternanța între jocul 
șaisprezecimilor la corzi şi cântatul mai larg, adesea solistic, al suflătorilor este de mare 

'elect,: Fără a mai vorbi de rezolvările armonice, mereu neașteptate. Sincere felicitări, ma- 
estre |! 

Înainte de asta, Teodorian a cântat foarte bine cu d-na Lisette Georgescu 6 lieduri, 

iar mai înainte 0, mezzosoprană. indicibilă, invențată, de;nu, ştiu cine, a, avut, cinstea. să 
vă masacreze alte șase lieduri. n | ea 

În deschidere, d. V. Cristian a recitat pe un ton patetic un medalion destul de bine 

alcătuit.: Norocul nostru că ordinea programului n-a fost inversă. Așa, am avut torta la 
Sfârşit | 

Mi-a părut rău când am aflat că sunteţi bolnav, dar mi-am spus că în definitiv acesta 
este tributul dvs. anual, cu care ne-aţi obişnuit din păcate de la o vreme.. — Aştept 
momentul când veţi reveni la atitudini mai pozitive şi la biroul dvs. pentru a relua: tradiţia 
cafelelor pe inserate şi a turului de orizont periodic parcurs impreună. 

Am fost câteva zile la Berlin, la bienala lor de muzică. Au avut imprudenţa să stre- 
coare în program şi câteva piese de Strâvinski, Britten, Prokofiev, Șostakovici care au în- 
tunecat complet și bruma de muzică ce s-ar mai fi putut bănui în lucrările lor. — Cu totul 

şi cu totul „,abscheulich” ceea ce ană' ascultat 'ăcolo. Oricând aş fi putut improviza un 

festival de muzică românească de vreo sută de ori mai valoros, aşa că n'en parlons plus. 

-— Încolo, Berlinul un oraş trist,.cenușiu, incă plin: de ruine sau de străzi care merg kilometri 

prin câmp, pe unde odinioară au fost case. = Cartierele de locuinţe noi le-au aşezat in gene- 

ral: dincolo! de fostul perimetru al oraşului, ca-să nu, mai chelțuiască cu dezgroparea iun- 

1 apărut în geografia Berlinului și o sumă, de „Triimmerberge'. — dea- 
uri mai mari decât dealul Mitropoliei, rezultate din molozul cărat. Despre tensiunea psihică 

„In care trăiesc locuitorii acestui oraș spintecat in două ce să mai spun ? E ingrozitor, anor- 
mal, ncurastenizant la culnie. Oraş de front — aproape — cu aviație de vânătoare perma- 

nent pe sus, purtând un război psihologic și propagandistic continuu : pe aparatul de 

radio pe carei]! âveani ini cariera de 'hotel'prindeam la fcl de tare şi posturile din vest 

ȘI cele din est, iar propaganda este atât de intensă incât in 10-15 secunde imi dădeam sea- 

ma cine emite. — Război de reclame luminoase, vizite organizate la zidul celebru unde 

Poți vedea la 25 m distanţă, dincolo, alţi curioși care se uită in Est, aşa cum noi ne.uitain 

i. . tepi i î. daţiilor vechi. Au apărut în geogra 
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în Vest; și. care; se fotografiază” reciproc.“ Şi pe :deâsupra, în ânumite ore, din cinci în cinci minute avioane vestice de'pasageri- care, luându-și zborul :de -pe “Tempelhof, fac: întâi ih tur deasupra Berlinului estic. .. Și multe alte aspecte de un nefiresc cumplit, — Cât d pre berlinezi, nesăraţi ca.nişte cartofi cu varză dulce gătiți la regim | a 
N-am văzut nimic alt din Germania ; avion la dus, avion la întors. În consecință impresia nu poate fi decât detestabilă. | 

ș... "Aici am-reintrat:în hora trebilor zilnice, şi in:măsuraă “posibilului; chi ziţiei: Am .din 'opera £%:mea: in 
de-aci inainte, - i i 

es- 

ar şi â compo- gata cam o cincime și treabă pentru: încă minimum doi axi tă "i Ep 
- z . N , 

. î . — Scumpe raestre, vă doresc multă sănătate şi răbdare întru rezolvarea acestor mici mizerii, iar când va fi posibil imi va face multă plăcere să vă pot vizita, 

Al dvs., cu drag, ” 

? Pa o... fe [i af : pa II ari i Dr : : “ 

    

_ pi sri BE - Ta pa et usi DIE ti Dă 
.; „609 Era vorba, de Hamlet (P.B.) Be a ij : zi y Ii ph ” cet - e te ape pa i Pt ge, m peni i î 1) - ! i ! : . - a! A ! mă y ici ppm Zi IE d „ , - i DE e e pt cea ie e tei 
Cui i; ri. * Comstânţa, 12 iulie "1967 

r, i pre o ame TI ti - .. FR : e, - pie mr ta 

„-* "Gânduri bunic din Mangălia, unde $ ză unter de 10 zile. Timp splendid. Sărutări pentru tante Lili. | e ia a cpr aa pp + re a ; rii Ti iti ii DOUDOU s1o 'și BOBIȚĂ 

met mi 
: i fi 

Dope st        

       

  

         

2042 610 Riică miziciânului.:! si Să i Că ră - RTC zice : ji i i 
: Te a fra i i | : : - 1. 
- a „i e sii Ea II: pi tota taia aa ae cepe a 

Die aci aia o uit i a "Iubite maestre, a - Si 
E arce ZF pe cer eee fre a ai EI i 3 

  - fa ori DN i 

  

"-* Tată un riou Crăciun Vă” dorin gi toată inima, dvs. şi lui 'tânte' Lili multă'sănă- tate şi bucurie: Ani” fost':deosebit: de mişcaţi, atât Annie cât şi cu, că:de:pe patul. de spital să: gândiţi: la :noi îji: aceste: Sf.- Sărbători şi toată dragostea noastră. vă cuprinde “mai des decât 'ar lăsă aparențele să se înțeleagă, : ti ii a Ni pe ae e : , , SO die Ă „i a nr Pata - a i Dă 
m M:am gândit ce v-aș putea oferi ca .semn al. acestei preţuiri și recunoştințe și n-am “găsit nimic mai potrivit decât primul exemplar din lucrarea pe care mi-o consider cea mal .. a. . ENI i _ „i - da i . . . : reuşită. -! - - : 

1 Încă odată, iubite acstre, multe mulţumiri şi. multe, urări .pentru fericirea .dvs. Şi insănătoşire cât mai grabnică. e pi 
- DI . - i 3 pia da, Ea - 

-25 dec; 67... :.--, pa i a iz cu ei" BOBIŢĂ 
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pe mita ta FI iar ti | Roma, februarie 1969 

zi Primele..30. de ore. in Roma,au foșt de-a dreptul zăpăcitoare-pentru mine.. Merg ca 

prostul.pe străzi şi.mă uit cu..14 perechi .de..ochi la; o; cantitate 'de: frumos care nu poate fi 

imaginată. Încă nu-mi arde să intru în muzee ! Vă doresc multă sănătate,. dvs.:şi lui Tante 

Lili. 
“ 

. , a) 

Cu dragoste, 
SEDE 

BOBIŢĂ 

„marei ant az, 1 Londra, martie 1969 

Cele mai bune gânduri din Londra, scumpe maestre. Excelentă imprimare a A o- 

rulivi” Doctor: 
Cu dragoste, 

BOBIȚĂ 

zi pape ini pa LE e ema Ta 

me 7 . i pap ta a cea n E 

| ra ; sl mt cm puma în a pu Florenţa, 23 aprilie 1969 

RE „a: ii -..Scumpe maestre, . .. , ... 
Cape ti eu 

î.. 

"Am făcut ce-am făcut şi am ajuns din nou să-mi umplu ochii, şi sufletul cu fru- 

museţile ' Florenței. -Vă' doresc 'multă sănătate. În câteva zile sunt inapoi. Omagii. lui 

Tante Lili | a 
e pm a za 
Te i 

pm ama e. tBOBIȚĂ 
. 

Tia . 
- 

Buc. S nov. 69 

Ca Stimațe Maestre, ...... ace e.n. 

= î Primiţi, vă. rugăm, «toate rurările” noastre: de: sănătate şi- bucurie. Atât Annie - cât 

și-cu ne gândim. adesea la rioianul. de. necazuri care nu:incetează să vă copleşească, şi vă 

dorini din'tot sufletul acâă sănătate cafe să vă permită: să vă culegeți liniştit roadele unci 

vicţi pline, dedicate muncii artistice. Îmi permit să adaog la iradiţionalele flori un mic 

Yolumaș care, vă-poate' amiiza câteva momente : e vorba de nişte. schiţe ale sorei mele. 

De asemenea vreau:să vă-aduc la cunoştinţă că am terminat —-în fine — opera mea SI1 și 

imi permit să vă cer ingăduinţa de a inscrie în capul acestei lucrări a vicii mele, numele dvs. 

Este firesc: pentru: că: vă datorez totul în formaţia mea muzicală şi'mult in formația mea 

Sulletească: î î | Na 

2, Cudragoste filială, „i SPRE 
A a RI OB „- aaa, PRI a E | e n: BOBIȚĂ ! 

Si1 Jamlet. i tea 
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Pc a 
Hamburg, 15 decembrie 1969 

guy PPR FI IA ICR e tri , 

"Stimate “măestre, “această : amestecătură "de vechi! cu "nou: 612. este "'peste' tot în Germania. Nu sunt deosbit de” încântăt,: dar” instructiv “tot rămâne!. La: inapoiere vi 
Deta 

Pa IERI aa Da tg Doar ae 

dau un raport 'completi: îi ii i au 

Cu mult drag, 

BOBIŢĂ 

— 

;1912, Referire la fotografia de pe verso, 
maj 

rata pia at ep E ih Dita cei ap SR 
8 aprilie: 1970 

ț 
pt e 

Iubite maestre, 

Cele 6 Cântece sunt gata 512 şi am căutat să fac cât am putut mai bine. A fost o mare bucurie pentru mine să lucrez această orchestrație şi regret doar că n-am putut-o face mai repede. Am vârbit-la Ra dio despre piesă și sper ca în perioada lor de inregistrări să obţinem spaţiul necesar (iunie-iulie). | Ultima piesă am întregit-o urmând indicaţiile dvs. Cât despre rumbă, imi voi permite uşoare modificări în special in sensul de a intro- duce în orchestrația deja existentă în „La Piaţă” Violinele II şi violele, care în mod inex- plicabil nu apar, precum și fIdutil al dilca. pe cat ca Lam utilizat, poate ca simplă. întă- rire a primului! când e cazul. : “ 
ana Annie şi eu vorbim adesea despre dvs., ne gândim şi mai adesea şi vă urăm din toată :inima tot binele posibil. 

pie 

Cu dragoste, 

e | 
BOBIȚĂ 

ai 
: ap i 

Şase cântece şi-o rumbă, lucrare pe care' Mihail Jora nu o mai avea decât intr-o „schiță 
muzicală, incompletă. şi aceea (al 6-lea cântec — o temă cu variațiuni — nu conţinea decât, mi-a 
şi o variaţiune; am scris încă. două: variațiuni): În ianuarie 1970M. Jora m:a'chemat telefonic Ș orialul 
spus: „Dragul meu, eu am încredinţat :versiunea orchestrală a acestei lucrări,: inipreună „cu ma Fi “ut 
de orchestră, lui Ionel Perlea,. când acesta:a plecat, din ară, în 1944; lucrarea pare să se fi p mata 
în toate tribulațiile prin care a trecut cl; eu nu-mi mai;simt puterea să o. refac, deci te rog pe me 

613 

să incerci re-orchestrărea ei”. Urmau, câteva amintiri despre caracteristicile orehestraţici. rece 
dente, „Nu puteam — bineînțeles — să nu accept, iar” lucrarea s-a cântat ŞI inregistrat la Radio, £ la 
conducerea lui Em, Elenescu puţine luni inaintea decesului maestrului, care a apucat s-o ascuite 
un tranzistor, pe patul:său 'de la. spitalul Elias, (P.B.)-- Si e 1emm- 

„P.S, Ulterior an constat: că, .totuși,: memoria jucase o festă maestrului mcu : În 24 oieri brie 1946 (cf. Viorel Cosma : „Filarmonica G. Enescu” 1568— 1968), chiar dânsul dirijase Deci se la filarmonica bucureşteană, şi e mai mult ca „Sigur că exact „aluuici am ascultat-o ÎI eibrie "46; 
deschid alte posibilități : a) partitura şi materialul au fost trimise lui Ferlea it e poate b) piesa 'n-a plecat din România, dar zace rătăcită prin cine ştie ce colţ de bibliotecă; 2 odată 
au existat două rânduri de material din care unul ar fi părăsit efectiv ţara în 11. Sper ci 
şi odată să iasă la lumină versiunea originală. (P.B.) . ai 
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JORA 

(Moldova) 

Una din cele mai vechi familii ale Moldovei, venită prin sec. al XIV-lea din Polo- nia. Încă din timpul lui Roman Vodă se găsește printre boierii acestuia, la anul 13%, Panul JORA STOLNICUL (doc. din 12 noiembrie) (Wickenhauser), după cum se vede, un boier însemnat al țării. 
În sec. al XVI-lea, la anul 1598, GHEORGHE JORA era pârcălab al cetăţii Hotin. Un document din 30 iunie 1528 arată că el cumpără o moșie din Basarabia, de la niște localnici, și părţi din Brăzeni'(etc:); (Doc. Acadeii. 7oru;)£ La 159%, boierul: TODERAȘCU JORA"cuimpăra un sat (în '95 martie) (1d. Doc. Academ.). Un JORA era pârcălab mare de Hotin la 1592, în zilele lui Aron Vodă. IONAȘCU JORA, boier moldovean, fără titlu la 1617 (3 aprilie), de când a rămas un hrisov al lui Radu Voievod, prin care scrie comisului Ureche din Camenița să nu conturbe pe Jora în problema posesiei Verceştilor, peste care îi confirmă deplină pro- prietate. El avea de soţie pe Cnejina Simina. La 1681, Ionașcu Jora primește din nou confirmare de la Alexandru V. Iliaș pentru acea moșie Vercești, din județul Neamţ. (Doc. îd. Academ.). 

| Jupan JORA era Pârcălab de Hotin la anul 1628 (7136), al treilea din familie care ocupa această mare demnitate, 
Ionașcu, despre care am vorbit, GRĂPINA și GHEORGHE JORA, frați, fac o împărțeală de moșie, după cum atestă documentele, în 1632 (Doc. Academ. rom.). 

, CE 
de tătari. Rugându-se tătarii și mârzacul lor de Timuș pentru a fi lăsaţi să iasă din tabără spre a-şi căuta caii, „fiind peste hirea lor a sta inchiși”, mârzacul lor insistând, „Timuș, de mânie dobitocească, au tăiat capul mârzacului”. Tătarii atunci plecară. Pe drum, spre Movilău, „le-au eșit inainte acolo, la ținutul Hotinului, Pârcălabul JORA de Hotin, să le ție calea cu o seamă de oameni. Tătarii s-au supus într-o vale şi s-au întors cu toții asupra Pârcălabului, și îndată au plecat fuga Pârcălabul cu oamenii săi. : au pierit mulți din ai noștri în acel resboi, fără ispravă” (A/iron Costin — Cronica, Lel. 1, 342). 

  
În timpul lui Dabija (1665), letopiseţul lui Mustea ne spune că, trecând Grigore V. al Munteniei prin Moldova, fugind spre Nistru cu o escortă de 50 de oameni şi trecând pe la Botoșani, s-a rătăcit un cămăraș al lui cu o pereche de desagi cu galbeni, „și căzând pe mâna JORII, vornicul de Botoșeni, au luat banii și i-au trimes lui Dabija Vodă. . (let. Coe. î. III, 4). Poate acesta e tot unul cu TODERAȘCU JORA, vel medelnicer, ge care la 1668 îl întâlnim ca martor, alături de Miron Costin şi de alții, în nişte documente ale Asanilor cu Ilie Sturdza. 
CONSTANTIN JORA avea la 1680 titlul de Vel Serdar (Doc. Academ.). Un act din 1684 dovedește pe TUDOSICA JOROAIE cu lucruri date ei de răpo- sata Ruxanda jicnicereasa. (1d.) 

„282 i



Pe EREMIA JORA il trimite Constantin Vodă Duca, în anul 1691, la un rezident 
al contelui Tâkeli, „de l-au sugrumat la Trotuș, că cra închis acolo -la mâna lui: Buhuș, 
cămăraşul de ocnă..." (Ion Neculce, II let. 249). pi 

GRIGORE JORA era mare vistiernic în divanul principelui Nic. Mavrocordat. 
de la 1711 la 1716, an în care muri, iar în locul său fu numit de către Racoviţă, ser- 
darul Darie Donici (Axente uricarul, let. 1, 173). El era frate (?) cu Hatmanul ANTOHIE 
JORA, de la care descinde familia actuală. ., .. 

Hatmanul ANTOHIE JORA joacă uri rol însemnat în cronicile Moldovei de la 
inceputul sec. al XVIII-lea. Prima oară e, cunoscut. în anul 1691, când. pleacă la Ţari- 
grad să pârască pe Constantin Cantemir, insoțind pe Lupu' Gavriliţă Costache, cu pahar- 
nicul Lambrino și Bujorăneștii. Firă insă, prinşi şi închiși de domn mai mult timp. Sub 
Duca Vodă, la 1701 (7209), boierii nemulţumiţi fugiră în Țara Românească la Brânco- 
veanu, carc-i primi cu mare dragoste (aceştia erau: Bogdan Hatman, Vasile Costaki, 
Jora Hatmanul, ceilalți frați ai vornicului Costake, Bujorenești și, alții). În urma făgă- 
duielilor-lui Constantin: Duca;-o parțe:dintre-ci; între câre 'şi Jora: se 'intoarseră. peste; 
puţin timp: Sub Nicolae Mavrocordat el eră Hatman rare (1710), dar. fu mazilit de domn: 
pentru. că'se încuscrise: cu'Tordachi Rosetti vornicul, măritând pe fata sa.cu agă' orda-; 
chi Rosetti, împotriva voinţei lui. Vodă. Peste puţin timp îu reintegrat, „stând o lună 
mazil, dupe câre'pe 'evanghelie: au jurat 'lui: Nicolai Vodă cum îi va sluji cu dreptate şi 
nu șe va uita la'cusctia lui 'Iordachi Rosetti vornicul. .:” (/eţ; Mold. 11, 81). Înainte: cu 
câtva timp: (1711), Lupul! Costaki' (ce“era'câiracam de Domn al.ţării), cu Antioh (An- 
tohie) Jora “şi Macsut “postelriicul fură--ridicaţi 'de turci 'şi, în 'obezi, duși” în. închisoare 
la Varna. „Porunca au fost să ia numai pe Lupul, pentru că au pomenit 'în faţa vizirului 
de Mihai Vodă, iar Antiohi Hatmanul văzând că au luat pre văru-său Lupul, au mers 
și “el, și-au luat şi pe Macsut postelnicul...” (Zef. Z71, 50). i ae 
” * *» Vornicul Lupu, fostul caimacam, și Jora scăpară abia după vreo doi ani de temniţă 
la Varnă, fiind scoși de Nicolae Mavrocordat, care acum se arăta milostiv către dânșii, 
dându-le demnități în ţară. Antioh" Jora 'fu“numit':mare logofăt al Moldovei, „care şi 
altă dată au stătut; dară nici doi ani.deplin n-au fost în boerie, că slăbise foarte rău 
din toate, nu atâta de bătrâneţe cât din boală” (1714). Probabil că nu mult după retra- 
gerea' sa,. muri. ii ii a ai ii 

Fiul lui Antioh, prin care se continuă genealogia până în zilele noastre, a fost 
MIHAIL JORA. Pe la 1745, tânăr fiind, era pe lângă Pr. Ion Mavrocordat W., impreună 
cu alți fii de: boier. i 
„+ -: Mihail Jora avu doi băieți: DUMITRACHE JORA (1810), care;avu un singur. 
jiu = IANCU, însurat cu_fata lui „Enache Millo, şi neavând urmași ;.şi ION. JORA, 

mare postelric, fost pârcălab etc., mort la Bacău. El avu trei fete şi doi băicți : | 
Elisa (căsătorită Canano), Ecaterina (cu M. Kogălniceanu), Elena (cu Rosetti-, 

Tetzcanu); ALECU JORA (căsătorit cu Sultana Manu) și: MIHAI JORA, unul din 
principalii luptători pentru Unire.. Fost prefect, ministru, și ultimul supraviețuitor din 
membrii Divanului ad-hoc, are copii pe: Alice (căsătorită Rosetti-Tetzcanu), Maria (cu 

R. Sturdza), MIHAI şi VASILE JORA, mare proprietar (Focșani), al cărui fiu este 
MIHAIL sii 
LC 

sat Aceştia:sunt .cei;:din-urmă! descendenți: ai familici. 

pr 
LI 

NOTĂ; eu Compozitorul MIHAIL JORA, născut în 1891, din căsătoria cu Elena Ciuntu. Fără urmașii 
- 

în: Lecca, Octav-George — Familiile boierești ro- 

- mâne — Istoric” şi “genealogie (după izvoare au- 

:., -. tentice),. Bucureşti, Institutul de Arte grafice şi. 

-* Editură Minerea,. 1899, p. 285—288: 

383.



Regatul, României :+| îs mia e Ai 7 stra e PRIMĂRIA COMUNEI ROMANI. ter sii Judeţul Roman EA Va       
  

    

Ni , Oficiul Stărei „Civile, i i ti Pta ţi ft agitare Mil sl îl 
) pa E IPEE 

Li 
E 

iti ii 7) 
: . AA A at a ni stiai] îi 
EXTRAG uitutint i ai Di i Ei / zu Dub teal tituorea pi ATL Ci ij î 704 NOTA bizare is] Toi ei pr ta? , ia sii st Pi ai erai ă 

„i Din registrul acteloy de Născuţi pe anul 1891. DA | 
ac ta aa tati oa, a) dz atu , : II INI DR a tamvaanera PR a e pt Ta aa 

. , i ii pi No aI0 DIE Mi i iu ID ; tt EDGE era RI tt mi 
          

| , temoprat) iii ji: iii di rari ii 
“Din” anul: “1891; ună! „August, ziua..:, 4, „orele : 12. „Act de, naștere ai copilului 

“Michal Jora, de sex. “masculin, născut la :2, la ora :.3; 1/2, încasa;:.No, 572, „din ;. Roman, strada : RI SR fiu legitim. al D- lui; „Vasile. M. „Jora, "de 36 ani „Profesie ; a «fancțiohar, şi al 
Dinei : : Elena Jora, de 27 ani, profesie : fără religie ; ortodoxă . „domiciliaţi, în :, Roman. | După declaraţia făcută ! de, tatăl, în. prezența: D-lui. Vasile, Micleșcu, de, ;50 :ani, de profesie funcționar, şi a D-lui. Ioan. I: “Stroescu, domiciliați.i în Roman, „care, au “subscris acest act, „după ce: li « s-a, cetif. împreună. cu. noi și cu declarantul.. ;Constatând. după. lege 
de 'noi înșine. Nicu T. Naum. Consilier şi ofiţer, ștărei, „civile; :urbei, Roman, care, am văzut 
copilul. la 1oeuingă, Părinților. ;. Pt MEI a og cau e o pu pi mari sita : i N 2 2 . LI A ei . LE 4 i Ea 7 

1. i zi a Si PP og ei e ii, ia 
! Declarânt;” IEC OI E IC iii i „Mactori, 
LL ii ta) Pi te UDA LI în. 

or nui în “y "Miclescu 
ri is: te  Stroescu 

  

pai ui n iti Gri dai pi SI 

  

ii 
ri Pi hu  Oliţeri Stărei „Civile, st rd, Pi si ;tizizii Î tic ec noci i ! Nicu ŢI: Naum: îi ii ii ai e ! 

      
o Pi mi PUȚ au sta pa o a a „Oa 

îi Dat) ? 

Dat conf. cu rezistat pe anul 1891, astăzi 6 Februarie, anul 1500, anulându- -se “timbre în Valoare. de 7. 

iu 

  

ta trio Oa i: i oa, a |. 

  

Ofiţer ! Stărci ci, aaa E tate, Ai aa E "i Şet Biuroului, 

  

    

ae ppt j Liei at i 

(ss ss) indescițrabil'-: isi, Da (ss) ,indescifrabil 
i tri it ti tra te croații a ii i i rii n ] i ca pr si ot pi ii cu N a : pa : RER 7 - : Ei 

Pt iti azi Zi DA ei, oi . 4 

  

No. 310, Fiti — formular, .CU- “completări de. mână; în, „cerneală E ft 
i, — În „Fondul M. , Jora,.la- U.CA.R,, + plic, AD tu i i pi aa zi a Pa mea d ap 

Ir a 
o ' : ' - , , 7 Fa | 

nai Ti al e a? zi iii fi ” 

tipi | îi i MINAIL+IORA- către. mama sa, ELENA. JORA 

Domniei-salle 
Dă | 27 august „1900, Constanţa Dâmnei Helena: AL Ve “Jora: îi tit at cp tun za PL EIZ fuse SER Strada Sărărie 4 

Iași 
. ! 

„Dragă Maman' Il: Să dia 

Vino mai repeăe,. dragă inamâni şi, telegrafiăză.nă când: ai să vii noi te aşteptăr la Galaţi. Să nu o dai nimănui carta asta' căci '€ fârte“frumâsă. Papa a plecat la Tulce 
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ieri și aşteaptă pe domnu Seviana şi domnu Graur din F , 9 De Val ocșani și o să vie Papa cu musa- 
firii astăzi. Te sărut din inimă, ă 

BEBE 

— carte poştală ilustrată reprezentând o imagine din. 
Tulcea, scrisă cu cerneală violetă 

— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

| 

Di ct e MIBAIL JORA către mama sa, ELENA JORA 
mt DE . a 

D-salle 28 iulie 1902, Slănic 
Dâmnei Elena Jora 
La Domnul E. Chefneux 
lași E 
Strada Sarariei N 40 

Dragă Maman ! 

„.„” Tartă-mă, dragă Maman, că, nu ţi-am scris. Eu mă jucam tot timpul. Am și spus 
lui Grand-Maman că nu sunt profesoare de piano la Iași și o zis c-aș putea să iau lecţii 
cu mata. Aici o început să ploaie astăzi cu cofa, așa că e un glod foarte mare şi din 
această cauză nu pot ca să mă duc să iau o marcă și deci numai mâne voi trimete 
scrisoarea. . a Sa Se 

Madame Robescu cu domnișvara Robescu sunt aici şi-ţi trimet complimente multe. 
Te sărut de o mie de ori. Al matale fiu care te iubeşte, 

BEBE 

— carte poștală ilustrată, scrisă cu cerneală violetă 
„7. — înfarhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

3 _ VASILE JORA către fiul său, MIINIAIL JORA 

Domnului Bebe Jora 13 decembrie 1902, Iaşi 
12 Strada Caro] Pi „i E Jassy .. Pi „d Papa DN IL 

Sit .. 

pu tina: Dragă Bebe, 

Îmi pare bine că ești clasificat al 9-lea în clasa ta. Sper să vă văd în curând. 

Vă imbrăţoșez din inimă, pe grand'Maman și pe tine. 

PAPA 

— carte poștală ilustrată, scrisă cu cerneală violetă 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 
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+ Mintii ” VASILE “JORA. către fil: stiu, MIHAIL; JORA 

Domnului Bebe Jora | | a | o „15 martie 1903, Odobeşti La Doamna Zamfiriţa Jora >: ri ii ÎN E ie | Strada Carol te) ii Jassy tt 

Dragă Bebe, - 

„23 Le îmbrățoşez din toată, inima şi sunt foarte fericit că înveţi bine și ești al 10-lea la clasificaţie. Scriu lui Grand'Maman şi o anunț că nu pot petrece sărbătorile de Paști cu voi, dar voi veni după sărbători, într-o sâmbătă, ca să fim toți împreună Duminica, Te îmbrățoșez din fundul inimii, 

„ui : PAPĂ 
a E Ia — Carte poştală ilustrată, scrisă cu cerneală roșie — în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 

5. at Ii Sie Sotie "VASILE JORA către îiul'său, MIHAIL JORA 
! ” i ; i E ! INI „. | ÎI) E Si | i ' i : N - N Ş | Ca LAC ROI aPE a a a te 

Doamna Elena. Ciunto — Pentru Bebe, - Ă „8 septembrie 1904, Dorohoi lași — Hotel-Russie -- i î...;., ri i a e e ate i ati 

Iubite Bebe, 

Cele câteva cuvinte ale tale, mi-au făcut” mare plăcere, 'sper să te văd în primele zile din septembrie, când voi veri la Iaşi. Sper că ești preparat “pentru matematică. Te îmbrăţoșez din toată inima și te doresc. 

PAPA 
a e aa 0 carte Poştală ilustrătă, deriiă cu cerneală neagră — în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

Ca 234 mia ea .. 
ROMÂNIA 

a Pi 

” MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI AL 
CULTELOR 

„i „ - “UNIVERSITATEA DIN IAȘI 

“ DIBLOMĂ DE. LICENȚĂ. ÎN DREPT: 
e: În numele Majestății Sale Regele CAROL I, noi, „Ministrul Secretar de Stat E Departamentul Instrucțiunii și al Cultelor, văzând certificatul de aptitudine No. 107 din anul 1912, aprobat de Rectorul Universităţii, prin care sc constată că Dl. Jora 
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Mihail 'a trecut examenul aa: Licenţă ci 3 bile albe și 1 roșie, subicctul tezei fiind... 

(fără teză), conferim D-lui Jora Mihail; născut la anul 1891, în Comuna Roman, Jude- 
țul Roman, Diploma de Licenţă în Drept. — pentru a se bucura de toate drepturile și 
prerogativele acordate de legi. .. i: - 

î: 
i 

Iași, anul 1912, luna Septembrie, 29 

Ministrul Secretar de Statla a a - Rectorul Universităţii, 

Departamentul Instrucțiunii | 

și al Cultelor, e (ss) D. Bogdan: 

(55) C. Meissen .. . Decanul facultăţii 

| (ss) D. Alexandrescu: 

Directorul învățământului - a Semnătura purtătorului, 
secundar și superior, 

(ss) N. Dumitrescu 

"+ — formular de diplomă, completat de mână 
: 9. — în Fondul. M: Jora, la U.C.M.R,, plic 49 

Ie aaa 
  

Baroul Corpului de Avocaţi din Judeţul Iași. CARTE DE AVOCAT.. ..... ti 
Domnul Mihail V. Jora, licenţiat în drept, de la Facultatea . . . . . . 

juridică a Universităţii din Iaşi, în temeiul Deciziunii . . . . + Ce 
Consiliului de disciplină din. 29 Septembrie, 1912, a fost . . „cc... | 
inscris ca avocat în tabloul. Corpului de Avocaţi din Judeţul . . . .. 

lași. Drept care i s-a eliberat prezenta Carte, conform dispozițiunilor Art. 10 din Legea 
pentru - organizarea, Corpului de Avocaţi. DECAN s.s.C. I. Pennescu. L.S. No. 258. 

29 Septembrie 1919, ee 
Secretar, s.s. D. M. Bottez 

„n text dactilografiat | 

„ :— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 49 

DIDIA SAINT-GEORGES |. - 

DIN „AMINTIRI? 
AI (1963) . 

Capitolul „Leipzig 1907 — toamna, până în 1913” (fragmente) 

Sa („Lui Mihail Jora îi închin acest capitol”) 

(:..) În anul 1913 (era să fie ultima mea epocă de Leipzig), am aşteptat să-mi 
pot lua venitul de la banii mei plasați în bonuri rurale, ca să pot pleca la Leipzig in 
Primăvară. Devenisem un fel de.„ewiger Student” 65, şi dacă n-ar îi venit războiul, aşa 
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aș îi rămas — era felul de viaţă care îmi convenea. De: după Paști. în acel an şi până la vacanţa mare am avut. o epocă foarte plăcută, şi:intensă, rici un fel. de studiu. : Ionel se afla și el la Leipzig în primul an de, studii universitare. Acolo, l-am ' găsit .pe. Mihai] Jora, din, Iași, licenţiat în drept și instalat cu mama sa, doamna. Ciuntu,. el fiind! studenţ la. Conservator, bincinţeles. :la Teichmiiller şi Krehl. Cum am făcut cunoștință, ne-am împrietenit și Dom Jora, cum îi spuneam eu, s-a instituit cavalerul meu servant, adică îmi făcea toate serviciile pe care trebuia să mi le facă Ionel, aşa că ajutat de el am găsit: o pensiune. foarte simpatică şi într-un cartier frumos, la-a treia casă de: locuința lui: Ionel.: Din grădina noastră se vedeau ferestrele lui Ionel, și :6ri de câte ori'voiam, ne chemam unul pe altul şuierând motivul „Şapte gâște” — motivul românilor din Leip- Zig. ; În pensiune m-am împuictenit cu două fete foarte simpatice, una — Ira! Spiess, fata consulului comercial german din Moscova, şi cealaltă — Niuta Kalin, o evreică foarte bogată, o fctișcană delicioasă, fiica unui mare angrosist de blănuri cu sucursale în capi- talele cele mai mari din Europa, şi prietena de mai târziu a pictorului Oskar Kokosch- ka. Ira era eleva lui Teichmuller, Niuta învăța și canto, şi piano. 'Erau fete din. socie- tatea cea mai selectă a Moscovei, muzicale, poliglote, și toate petrecerile şi glumele noastre erau intelectuale și muzicale. Ira avea doi frați la Leipzig, der ,,Bachbruder” Și, der „„Debussybruder”, foarte talentaţi la muzică ; unul improviza în stilul lui Bach, celălalt în stilul lui Debussy ; ne salutam cu citate, din Verlaine şi Baudelaire, eram toți plini de duh, de muzică, de voie bună și nici nu bănuiam, slavă. Domnului, că exista ceva așa ca politica pe lume, înțelegându-ne admirabil cu toții, Ionel foarte amorezat fiind de 

, ŞI hoinăream prin parcuri, mergeam la operă, mai cântam la patru mâini. Descoperisem quartetul în re de Borodin, muzica rusă ne aducea ceva nou și necunoscut, iar când cântam Larghetto-ul acela așa de frumos şi liric din quartet, pe care-l botezasem „minunea minunelor”, ne extaziam, nu altceva. n-fine, ne înțelegeam din toate:punctele de vedere admirabil. Jora:nu îmi făcea 'cuite, era; foarte modest, foarte- matur. pentru Vârsta, lui, și: cu toate că eram cu trei ani mai mare ca el, atitudinea lui era- protectoare față de: mine; ca a unui frate mai mare. Îmi spusese-multe lucruri din viața lui, înnegrindu-se grozav, dar cu cât se înncgrea mai tare, cu 'atât, fără voia: mea, eram obsedată de: persoana': şi de personalitatea lui, care cu toată: simplicitatea lui, era destul. de' complexă. Mie nu îmi plăcea, îl găscam' urât, dar ajunsesem'să nu-mai pot -fi fără el, era camaradul ideal. Î] pomeneam tot timpul, “încât Ionel-imi spunea : „ce dracul, la fiecare două vorbe, spui Jora”.: Era o adevărată „amitie amoureuse”'; partea amoureuse inconștientă. și-ascunsă la mine, la'cl nu ştiu ! EL își avea, pe lângă prietenia cu :mine, experiențele lui: realiste, şi- astfel îşi: păstra echilibrul. Era foarte capabil de un sentimert respectuos și frumos față de o femeie, mai avusese prietene interesante, mai bătrâne ca el. Cred că partea:care privea:femeile în viața lui cra, cum a spus cineva foarte inteligent, împărțită în compartimente. Eu cred, fiind grozav de exclusivistă, că nu m-aș fi mulțumit cu un compartiment |! . , (...) Jora era tare pasionat de Richard Wagner. Când mergeam la concerte im- preună, avea obiceiul să marcheze cu gesturi largi în aer accentele 'sau intrările. orches- trei, nesinchisindu-se de lumea înconjurătoare. Publicul din jur șoptea : „schau mal der Kapellmeister !” 616, Compunea lirică pe poezii germane, cu acompaniamente foarte grele. Mai păstrez câteva manuscrise de atuncea: un lied, Am Brunnen, dedicat mie, un Vor- friihling de Hotmanrsthal, un lied pe Nacht ist es, Nacht... de Nietzsche. 617 
În începutul acel de vară a venit Și Mănucă Ciomac la Leipzig, să mă viziteze. ÎI cunoșteam de când avea unsprezece ani, fusese coleg de clâsă 'cu. fratele meu Bebe, căci era din Botoşani. Cu Jora era. coleg de la Liceul Internat. Circulam în trei şi făceam tot felul de năzbâtii, chipurile noastre mai mult exotice stârnind curiozitatea trecătorilor, mai ales că- aveam o purtâre destul de „bătătoare la ochi. Odată, la un restaurant — „Zum Kaifebaum”, vechi și rustic, dar foarte la modă —; noi trei am avut o discuţie cu privire la un dâns românesc Hodoroagza, cu măsura în cinci. Cântam melodia, “care de care 
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mai'tare, bătând cu pumnul în masă, fiecare 
nasul 'acvilin puţin; strâmb, cu ochelari: Mărucă Ciomac, tot brun, căci era armean, 
cu ochii bulbucaţi și cu gura până la urechi, grascind grozav, cu mai modestă dar destul 
de afirmativă, făceam cu toții o mare gălăgie, încâ! chelnerii nu mai puteau de râs, oricât 
de stilați erau, iar publicul. distins râdea pe.față fără să se jeneze. De altfel, lumea din 
Leipzig era deprinsă. cu studenții. Leipzigul era un oraș universitar cu totul cosmopolit, 
erau studenți „aus allen. Herrer Lănder” 68, și orgarizaţi în societăți după ţară, toate 
societățile făcând, parte dintr-o mare societate internațională studențească. Societăţile 
dădeau serbări naționale, la a noastră noi româncele ne mândream cu frumosul nostru 
port naţional și făceam mare efect. Românii din Leipzig se distingeau prin niște toalete 
foarte: exagerate, la ultima modă, cât se poate de fistichii și bătătoare la ochi, in toate 
nuanțele „găinațului” (să mi se ierte expresia, dar așa cra). Pe stradă înjurau tare şi 
vorbeau. măscărăli, negândindu-se că s-ar.mai putea.afla acolo și vreo româncă ce ar 
putea să-i înțeleagă (le-am spus-o odată lui Evian, Șerbănescu, Teodorescu zis Piţurcă, 
care s-au ruşinat la rândul lor). Cei mai mulți erau studenţi la Marca Academie Comer- 
cială, unde învăța, pe atunci și viitorul ministru Virgil Madgearu, tragica victimă a legio- 
nărilor. Atunci, înainte să plece în ţară, a cunoscut Mănucă pe Muza și .s-a amorezat 
nebun. de ea, lucru hotărâtor pentru viitorul lor, încât Muza a plecat în ţară și s-a căsă- 
torit cu Mănucă. E e 
-- În 1918" avut loc la Leipzig mareă expoziţie internațională de arhitectură I nter- 
nationale Bau-A nstelumg (i se spunea I.B.A.). Tot atunci au apărut primele dansuri 
moderne, acel numit „,Schieber” Foxtrott. Jora și cu mine mergeam des sara să dansăm, 
mergea și frumosul Furnarache 6 cu noi, dar la dârs era cam bleg, pe când Jora dansa 
cu un temperamerit nebun, ceea ce m-a cam pus pe gânduri ; mă învârtea de mi se oprea 
suflarea. "Mai! am o fotografie, pe care am dat-o Lisettei Georgesci : cu între Jora şi 
Furnarache, cred că luâtă la LBA. Ea E 
„Tot cu Jora am făcut o excursie în munţii Harzului, în trei : fratele “meu Ionel, 
ora şi cu mine. Aveam banii măsurați și cu buget fix, eram foarte socotiți şi foarte 

cuminţi. Ionel, cel mai elegant dintre noi, era așa de bine imbrăcat, dar şi cu mult gust, 
incât când ieșeam împreună cu el pe stradă, lumea nu vroia să creadă că sunt sora lui, 
Eu mă întrețineam cu micul meu venit, pe care căutam să-l intind cât mai mult, ca să 
pot sta la Leipzig. Pe cl îl iâtreţinea Mamaia, și dacă nu-i ajungea, făcea datorii. La 
noi în familie, începând de la mama Catinca, răzbunica mea, şi până la Mamaia, băieţii 

erau răsfățați şi se cheltuia cu ei; fetelor li se cerea să facă o căsătorie bogată. Ionel 
era foarte comod, n-avea temperament de turist. Noi mâncam modest, pe la automate, 
menu-uri fixe, iar Ionel ne spunea : „ce:s prost ca voi, mi-am aplicat un șniţel vienez 
la restaurant”. Sau : noi făceam toate traiectele, de la o localitate la alta, pe jos, afară 

de acelea pe care nu le puteam face astfel, numai atunci luam trenul. Cu Jora, inalt şi 
subțire (imi plăcea să-l privesc pe la spate), mergeam de sfârâiam, peste munți şi văi, 
ucurându-ne de peisagii şi de tot pitorescul care:ni se oferea, şi în oameni și în situații, 

Și mai presus de toate, admirând natura. Ionel sosea, sau îl găseam sosit la destinație 
cu trenul şi ne spunea cu un aer.superior : „ce-s nebun ca vol să-mi rup oasele prin 
munţi 2, Jora îmi cumpăra câte ceva de câte ori ne opream la vreo gheretă cu mici 
amintiri („„Andenken””). Orişice lucru mă încânta și mă extaziam de vreo pipă cu cap 

e pitic cu barbă de mușchi, sau de altceva în felul acesta, lucruri foarte .icîtine dar care 
a bucurau, căci eram tare copilăroasă. , 

. Când s-au terminat cursurile Conservatorului, am plecat un grup compus din doamna 
Ciurtu, cu, Ionel, Jora şi un student moldovan Borş, spre Moldova. Călătoria a fost 
distractivă, căci între doamna Ciuntu, care era tare curloasă, ŞI Jora izbucneau certuri 

nici ora era ien şi ăenea ace care neam e amândoi, câtam Să 1 apnee 
și mă făcu (iPlomaţie şi cu duhul blândeţii. Motive e isi er e rc asindu-l aceau să mor de râs : sau doamna Ciuntu nu vroia să meargd i > lcicută murdar şi i se făcea rău, sau nu vroia să bea apă, pe care i-o aducea Jora intr-o ulcicuţă 

preconizând altă măsură. Jora, brun, cu 
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de porzelan, căci nu o găsea apetisantă, şi murea de sete, căci era vară. În fine, - ajunși la graniță la Iţcani, ne-am aruncat cu toţii pe un borş românesc şi gustos. Borş, studen. tul, a mâncat cu o așa lăcomie şi mai mult „decât îi trebuia, încât i s-a făcut: rău, iar 
eu şi cu Jora l-am moșit, ceea ce ne-a distrat grozav... o E 

| Gustam foarte.mult viaţa alături de Jora, nu 'mă simțeam singură, o' înlocuia 
pe llenuţa 6% și pe Ionel, şi petreceam de minune, oricare minut avea farmecul lui. La 
Vereşti, Ionel și cu mine am luat drumul spre Botoșani, unde:am intrat într-o' plicti- 
seală grozavă ; imi lipsea camaradul şi „das Du” 621 cum spune germanul, care la vârsta 
mea (împlineam în toamnă 25 de ani), îmi era cu totul necesar. La aniversarea mea, 
la 24 septembrie, Jora a venit la: Botoșani să mă felicite. Eu nu mă simțeam bine de 
loc, făcusem o cură de slăbit drastică și pierdusem vreo 9 kilograme; aveam nervii distruși. 

„Toamna am mai stat la Iaşi, la mătușa mea, unde Jora venea zilnic să mă 
vadă.. Făceam plimbări lungi la Copou. impreună, peripatetizam după obiceiul nostru. 
EI a plecat la Leipzig la studii ; eu, care-mi terminasem banii, am petrecut o iarnă foarte 
morbidă la Botoșani, neputând lucra. În 1914, primăvara, am trecut şi la dus și la întors 
prin Leipzig. Mă dusesem la Hahnenklee, în Harz, într-un sanatoriu de mare lux, unde 
am plecat din proprie inițiativă, găsind adresa în revista Die Woche. Acolo am stat vreo 6 săptămâni, făcând o cură de întărire (mi-era inima cam slăbită, eram anemiată). 
Acolo am cunoscut cucoane din marea aristocrație germană, care mă invitau' care mai 
de care să viu la ele, erau foarte simple şi simpatice, Planuri pe care războiul izbucnit Vara le-a zădărnicit. Ne a | 

Dacă nu era războiul, soarta mea s-ar fi desfășurat cu totul'altfel. La, Leipzig i-am revăzut pe Jora, pe Ira Spiess. Muza era logodită cu Mănucă Ciomac şi părăsise 
fără milă pe scoțian. %2 Am stat puţin. În timpul verii, izbucnind războiul mondial, gata 
cu Lcipzigul | era greu și complicat de mers acolo. Ionel a plecat să-şi continue studiile la Basel, în Schwiţera germană, unde şi-a luat doctoratul. În ianuarie 1915 m-am căsă- 
torit, iar în iunie 1916 s-a născut Monica.(...) | i a 

— manuscris în cerneală (48 pagini)... Sa 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu e 

“ | , _ i. - 

OTE 
615 „etern student”. - m e 
616 „ia te uită, un dirijor...” .. Si SI E a 
61? Lieduri din ciclul Fiinf Lieder fiir eine Alittelstimme op. 1 (Cinci. lieduri Pentru, voce medie 

şi pian, pe texte germane): Am Brunnen (La izvor) — 1914, versuri de Paul Ig; Vorfriăhling (Primă: 
vară timpurie) — 1914,. versuri de Hugo von Hofmannsthal; Nacht ist cs, Nacht... (Noapte: 
acuin,,..), versuri de Friedrich Nietzsche. ” îi 

618 „din toate ţările Domnului” | SI 
619 0 rudă a lui Jora: | o e 
620 Jlenuţa Văleanu, vara Didiei. . 

621 „un interlocutor căruia să-i poţi spune tu”. | a 
„62 Thomas Moore (violoncelist amator, locuia in aceeași pensiune — Schrăter — cu Didia 

şi Muza Ghermani). - i o. 

. 
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MINISTERUL INSTRUCȚIUNII: ŞI CULTELOR ! Sa 

Administraţiunea ;,, CASEI iIŞCOALELOR” ;..: | îi, 

No. 10103/2.septembrie 1915... ;; A 

Ii p dis i INTRE IE i pa ae 

„ii Domnului MIHAIL JORA 
Ii Strada Carol No. 12 pr Ea RE 

Domnule, 

a În conformitate cu procesul verbal incheiat de comisiunea instituită pentru decer- 

'narea premiilor „,G. Enescu”, avem onoarea a vă face cunoscut că lucrările prezentate 

de Dv. în acest scop, intitulate Suita pentru orchestră și Sonata pentru vioară și pian 

'au obținut: premiul I onorific. | a „7 

Odată cu aceasta vă restituim sus-zisele bucăţi muzicale. | i 

Administrator, ” Şeful serviciului 

(ss) T. Iulian -.:- ” .(ss) G. Constantinescu 
d aa ae Ai re 

— text dactilografiat“ i , 
— în Fondul M. .Jora, la U.C.M.R., plic 48 

- pp? 
Mea 

ACT DE CĂSĂTORIE 
— 1919 — 

Act de căsătorie din anul 1919, luna Ianuar, ziua nousprezece, 

ora. cincisprezece,. Dl;: Mihail, Jora, major, necăsătorit, in cetate de 

douăzeci şi şase ani; 6 de-profesie avocat, născut în orașul Roman, 

Dl Mihail Jora domiciliat in Com. Copou, fiul D-lui Vasile Jora proprietar şi al 

cu D-nei Elena Jora, ambii cu domiciliu in Com. Copou. D-ra Elena 

D-ra Elena Gatencu, majoră, necăsătorită, în etate de douăzeci şi:cinci ani, 

Gafencu de profesie liberă, născută in orașul Bucureşti, fiica D-lui Alexandru 

- “Gafencu” inginer şi. a D-nei Romuţa[?]. Gafencu, ambii cu domiciliu 

în Iași, Str. Carol nr. 12. S-au irfăţişat inaintea noastră spre a li se 

celebra căsătoria. Văzând că s-au făcut în termen publicaţiunile 

cerute de lege şi nu s-au ivit opoziții la această căsătorie. Având 

în vedere că martorii mai jos notaţi declară că viitorii soţi nu sunt 

rude în gradul oprit de lege. Având în vedere că părţile contrac- 

tante he-au. tăcut declaraţii că s-a făcut act dotal autentificat de 

Trib. Iaşi S. III sub nr. 185 din 18 Iaruar 1919. Noi Emanoil 

: Bohulescu. prirăar şi Ofiţer .al' Stăsii Civile a Com: Copou .am dat 

în auzul celor de faţă citire tuturor actelor cerute de lege şi regu- 
4 

N 
i) n, : Tr. . . 

*3 M. Jora avea de fapt 27;de ani şi jumătate. 
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lamente parafate și oprite la dosarul. căsătoliei,: precum, Şi : actele 194, 195 şi 196 codul civil de la cap. VI rom. al titlului despre „căsătorie. Apoi am întrebat pe fiecare în parte dintre soți: dacă voiesc a se lua în căsătorie. La întrebarea făcută tiecăruia s-a răspuns separat „Da”. În urma acestora am pronunţat în numele legii că părţile sunt unite prin căsătorie. Toate cele de mai sus s-au făcuţ în Casa Comunală, în ființa următorilor doi martori și anume: Dl. Constantin Strojă, în etate de 33 ari, de profesie inginer, şi a D-lui Neculai Gogescu, de 42 ani, de profesie proprietar, ambii domiciliați în Iași, care după ce Li s-a cetit acest act l-am semnat cu toții, 3 i 

Soţii | . . | i ” a . | . . | | | E : i . n. | | Ni : | , _ . | Părinţii. soțului 

(ss) Mihail Jora _ n a | . a (ss) Vasile Jora ss) Elena Gafencu e Sa . a „. (ss) Elena Jora 

Martorii . 
Părinţii soției | 

(ss) “Constantin; Strojă 
” (ss) Alexandru Gafencu (ss) Neculai Gogescu 

(ss) Roruţa [?] Gafencu 

- Ofiţerul stării civile - 
(ss) Em. Bobulescu 

Notar 

(ss) Cristea 

Prezentul act este conform cu orig inalul, drept pentru care semnăm 
Preşedinte, i o Sa Referent, , (ss) D. Bărbulescu ia DD (ss) indescifrabil 

. — manuscris în cerneală IE at DE „= în Fondul M, Jora, la: U.C.M.R., plic 49 - 

LE - EXTRASE DIN CONTRACTUL CU UNIVERSAL-—EDITION (1925) 

A "ROBIE: 
Abtretung des Urheberrechtes 

E Hiedurch tibertrage ich zugleich fâr meine Erben und Rechtsnachfolger der Firma : 

- UNIVERSAL-EDITION A.G., Leipzig — VVien DE 
„und deren Rechtsnachfolgern: . . - . .. MD 
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_ das unbeschrănkte und ubertiragbare Urhebtrrecht einschliesslich des Auiftihrungsrechtes 
„und des 'Rechtes' zur. Wiedergabe durch: mechanisch-musikalische Musikwerke an meinem 
Werke :-. . aaa ERE SR aa Da ” 

„i: „Marş' Evreic” fir Klavier, A 
"i vi s:Joujoux pour Ma Dame” fiir Klavier . . . iu 

d . 
. . . .'. c'. . t'. 1... . . . . .! î: . ..: . . 1. . e... 

, 

b) eine Tantieme in der Hohe von 10%, des 6sterreichischen Ladenpreises — eines 
jeden verkauiten und bezahlten Exemplares in halbjahrlicher Abrechnung. Ich erhalte . 
fiir 150 Exemplare der Auflage die Tantieme bei Erscheinen im voraus, den Rest der 
Auilage nach Verkauf der Exemplare zugleich mit der Tantieme fiir. 150 Exemplare der 
nachsten Aujflage. Nicht tantiemenpilichtig sind die von jedem Werke zur Versendung 
gelangenden Freiexemplare. Sie sind berechtigt, 10%, der zum Druck gelangenden Exem- 
plare, bei der ersten Auflage jedoch mindestens 50 Exemplare als nicht tantiemenpflichtig 
in Abzug zu bringen. 

Die Universal-Edition hat das Recht, dieses Werk oder Teile desselben in Sammel- 
Albums, Anthologien, Zeitschriften etc. aufzunehmen, ohne dass ich hiefiir cine Entschă- 
digung oder Tantieme erhalte. . Na 

Erfullungsort fiir beide Teile ist. . . ... 

Universal-Edition Actiengesellschait 

Bucarest, 28 April 1925 a „Mihail Jora m.p. 
De oa a e a „Bucarest, Strada Solon 16 

„i — text dactilografiat ăi ză 
'— în Fondul M, Jora, la U.C.M.R., plic 48 

NICOLAE IORGA . 

0 MANIFESTARE ROMÂNEASCĂ... 

ti Opinia -publică din România îşi face o firească datorie acordând toată atenția 

silnicelor expectorări de elocvenţă ale unor oameni care, cu mintea şi uneori și cu vârsta 

lor n-au altceva de făcut. Evident că ei întrupează vorbind, geniul naţional şi că devin 
astfel salvatorii poporului român. ; oc aux : „+ Dar de curând am găsit înaintea luminatei opinii a capitalei Italiei o altă mani- 

festaţie a aceluiași suflet naţional, deloc pretențioasă, dar mult mai utilă pentru a sc şti 

“Ce ŞI cât suntem noi. a Ia e AIE . 
__. Osută de oameni, din toate clasele societății noastre fără oratori populari şi .candi- 

daţi de miniștri, de cei cu bacalaureat și licenţă şi de cei care nu le au, au cântat simple 

€ântece româneşti, avârid şi grija foarte naturală de a dovedi că pot ŞI alte lucruri. 

"Italienii au auzit bucăţi de Musicescu, de Dima, de Teodorescu și, inainte de toate, 
splendida armonie imitativă a-lui: Jora: ;„Toâca”: e e: i 
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-.2 Am fost! martorul entuziasmului: celui: mai nepregătit. şi mai neprecupețit. : 
"Între cei de față, nu era'unul singur care:să poată spune niimele domnilor : miniștri de ieri, de azi sau de mâine, ba nici măcar să creadă că aceasta, poate servi la ceva: Dar toţi au cunoscut și au recunoscut puterea. de creaţiune a-poporului nostru. 

În brutala îmbrâncire zgomotoasă a ambițiilor şi apetiturilor politice, ar fi bine si ne gândim din țimp. în timp şi la.aștfel de oameni, ... N 
Ra: po Lg pi 

. . î i ee ț -. pe [er sp . ag i PI ae Ar a pi a . A N E ! Pa , 
„în: Neamul românesc, Bucureşti, 22, nr..33, 30 mar- te 

i 

pa tie: 1927, p.'1 3 
at pi 

  

m CĂ Tate a 

SELECȚIUNI DIN „CAIETUL RADIO 

bi 
Na Pa io aia tate 

— POȘTĂ  AMATORILOR? : 

Duminică 12 ianuarie 1929 

.. - po. 
IE Ea 7 at 
cd a 

ă 
e eta 
Doamnelor și Domnilor, 

PP 
mp bă 

îi ze. Cine, din Domniile- Voastre a ascultat azi dimineață sfârşitul concertului simfonic transmis de la Atencu, â auzit desigur reflexiunile puţin civilizate pe care cineva din public sau din orchestră le făcea Ia microfon, şi care desigur ar fi luat proporții nebănuite dacă nu s-ar fi închis imediat contactul şi legătura cu Ateneul, de la Societatea noastră. Acest lucru, din nenorocire, nu ni se întâmplă întâia oară::De câte ori transmitem Opera, ” Ateneul sau vreun teatru, de atâtea ori se găsesc persoane extrem de distinse şi tot atât de spirituale, care imediat ce se află în pauză țin să-și difuzeze reflexiile prin microfon, reflexii adeseori get-beget româneşti. 
| Aceste procedee, pe care nu avem nevoie să le calificăm, ne-au forțat ŞI ne for- țează încă să nu deschidem contactul cu sala din oraş (fie Operă, teatru :5ău. Ateneu) decât în momentul începerii audiției și să-l inchidem imediat ce primele aplauze incep. „_. Iată de ce, Doamnelor şi Domnilor, care vă plângeţi prin scrisori că in nici 0 țară din lume nu se întrerup aplauzele dintr-o sală, și prin care ne cereţi să lăsăm ui contact mai prelungit cu-sala .de:spectacol, pentru' ă. vă identifica cu spectatorii înșiși, iată de ce, repetăm, nu parvenim să vă satisfacem cererea. Căci nu putem, pe de o parte, nici așeza agenţi de control în jurul microfonului, pentru a face poliție, şi nici nu puteti să:vă expunem să ascultați toate măscările debiiate de oameni care n-au nimic. de piere ZA | Vedeţi dar, 'stimate Domnule 'Șoimu, ce în special vă Plângeţi de aceste st og -lucruri, care sunt cauzele ce ne îndreptățesc. să luăm “măsuri -de prevedere, care câ co dată, e drept, produc perturbații în emisiune, cum a fost cazul cu pierderea Cei “măsuri din uverturile operelor Trubaduirul şi: Tannhăuser, transmise de la: Operă. i 'Tecunoaște insă că aceste perturbații sunt datorate unui exces 'de'zel de bunul şi nu vreunei neglijenţe, iar veşnicele comparații cu străinătatea,.pe care 'ni le ser i 

cu o tenacitate demnă de'o cauză .mai bună; sunt cu totul nedrepte, deoarece: stăr i de lucruri de la noi nu: se. potrivesc cu acele ale ţărilor ce ni se dau drept exemplu, 5 în care nimeni nu şi-ar permite să rostească murdării la microfon. a dă 
Avem destul 'de luptat cu greutăţile artistice și tehnice, pentru a ni se: cere 

indeplinim și rolul de nemţoaică la copiii rău crescuţi... e 
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Miercuri 29 ianuarie 1930 

„Prin ziarele de ieri şi de astăzi, care au dezminţit ştirea dată de noi duminică 
seară, aţi aflat desigur cu toţii deja. că Şaliapin nu va mai cânta în astă seară la Socie- 
tatea de Radiodifuziune. Ceea ce ziarele au omis însă să publice e cauza pentru care 

sunteți lipsiți de: plăcerea: de .a asculta vocea:marelui cântăreţ rus. „Într-adevăr, se pare 

că Şaliapin, aflând ulterior cât: de;,mare e numărul clandestinilor. din ţară, a refuzat 

să mai cânte de rândul acesta la Radio, declarând că nu o-va face, decât atunci când 

toți amatorii îşi vor avea abonamentul achitat, găsind că e nedrept să-şi uzeze glasul 

pentru atâția amatori de radiofonie gratuită, și imoral ca aceştia să beneficieze de „drepturi 

egale: cu: amatorii ce și-au înţeles. datoria. Te 

Noi am spus demult lucrul acesta, dar n-am fost ascultați. Sperăm că de rândul 

acesta măcar, se va înţelege, în interesul însă şi al Domniilor. Voastre, că pentru a auzi 

pe Șaliapin şi alți mari artiști în trecere prin Bucureşti, este.nevoie ca fiecare radioamator 

să achite neînsemnata sumă de 600 lei, ce reprezintă abonamentul pe anul 1930, contri- 

buind astfel la îmbunătăţirea continuă a programelor şi la difuzarea celor mai merituoase 

elemente artistice. 

Duminică 23 februarie 1930 

DI. Nicolae Mezzetti dir Bucureşti ne propune să isprăvim programul de scară 

la orele 10 1/2 cel mai târziu, pentru a putea prinde şi alte posturi străine după acea 

oră. 

Nu 'este posibil aşa ceva, D-le Mezzetti, pentru că nici un post din lume nu ispră- 

veşte emisiunile la asemenea ore, când toată lumea ascultă radio, iar pe de altă parte 

este nelogic ca eu să închid prăvălia mea, pentru a-ţi da D-tale posibilitatea, să: cumperi 

marfă de la prăvălia vecină. Dacă: maria concurentului meu te tentează mai mult, e 

foarte uşor s-o obţii printr-un aparat mai selectiv. Cine doreşte lux, trebuie să-l plă- 

tească. Dar nu mă poți corvinge pe mine, Bucureşti, să mă sinucid de dragul Budapes- 

tei sau al Vienei, de pildă, cu atât mai mult cu cât sunt atâția amatori galenişti care 

nu pot asculta decât Bucureştiul, şi căroră le-ar displace profund să isprăvim emisiunile 

la orele ;10 seara. ;...:-: 

e. . 

_ manuscrise. ciorne . în: creion 5 

— în Fondul M. Jora, la U.C.AM.R., plic 5i 

— în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, 2, nr. 3 (7), 

iulie-septembrie 1991, p. 471—48 

 



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE Domnului MIHAIL JORA ŞI AL CULTELOR profesor la Conservatorul de Muzică și Artă Direcţiunea artelor dramatică din București No. 73731/31 mai 1930 
| București 

9, Domiule Profesor,i îi se oii pe “3 
i „d .. 

__. Vă facem 'ctinosciit că prin decizia No. 73731/1930 aţi fost, numit pe 'ziuai de. 15 mai a.c., profesor cu titlul provizoriu la câtedra de armonie de la: Conservatorul de Muzică 
şi Artă dramatică 'din București. : Îi N L că : Ii îi _ it ă ăi i 

i MINISTRU, iai săi ii i 7 i pa mie po tz : "DIRECTOR, (ss) Z. Pârâianu [2] (ss) 1. Dumitrescu 

i int 2 test dactilografiat AO Ie i „—.în Fondul M, :Jora,.la: U.C.M.R., plic. 43. .... : ; 
: (i , ai : PI PER 

aj - IDE DI i : ' N 
a a air po. 

MINISTERUL IN STRUCȚIUNII, 
AL CULTELOR ŞI ARTELOR 
DIRECȚIUNEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR 
Str. Spiru. Haret 14, 5.11 69830/25 aprilie 1934 

Domnului M. JORA 
„ profesor. la „Academia de Muzică : NR 

pt : București «i e nn! a 
CERE Ia a a, 

„Avem. onoârea--a vă:face cunoscut. că prin: Decretul Regal. No:..1122/934 aţi fost numit, pe ziua: de 1 aprilie 1934,. profesor. cu -titlu definitiv.la catedra -de: Armonie de la Academia. Regălă de Muzică și Artă dramatică din Bucureşti, în conformitate: cu dispo- zițiunile iart. 142 :din regulamentul conservatoarelor,. :! ;.:; E II a DPI iu Tr 
E) EP moti i pe, - 2 AC AR . ape 

, - . i „a za A IRI 
i e i MINISTRU, i m ci a as 055) Iuliu Valaori, e 

| Director general, a 
(ss) indescifrabil 

— text dactilografiat 
— în Fondul M. -Jora, la. U:C.M.R:, plic 48: — 

MINAIL JORA despre pianista MARIA FOTINO 

Iunie 1930 

Talent remarcabil, muzicalitate perfectă, tehnică minunată posedă D-ra Maria 
Fotino, pe care am învățat a o aprecia atât ca elevă a Conservatorului, cât și după 
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termiriarea: școlii, în “multele rânduri "când a: cântat: cu succes desăvârșit la Radio 
Bucureşti. SE E Ra one 

| | MIHAIL JORA 
5 Director muzical al Societăţii de Radiodifuziune 

a i Ă __. — manuscris în cerneală 
îti mt e ati i, în arhiva! Maria Fotino 

  

ri . 
DE RRL 

MIHAIL JORA 

e TOAST LUI GEORGE ENESCU 
(1931) 

Iubite maestre și scumpe prietene,... „1. 
" Ca unul care am învățat atât de multe de la D-ta, și care mi-ai dat, în decursul 

unui sfert de. veac, pe lângă mult preţuita prietenie, și mare parte din adâncile emoții 
muzicale ce le-am trăit, să-mi îngădui să-ți destăinuiesc. astăzi pe cea mai zguduitoare 
dintre ele, deoarece întâmplarea face să se fi urzit tocmai acum -20. de ani la „aşi, de 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Era pe la începutul lui noiembrie 1916, când ai- venit 
la patul meu.de: şuferință, şi, înspăimântaț de, starea, în: care m-ai găsit, şi- convins, ca 
toți acei care;mă înconjurau, că nu mai: aveam multe zile de trăit, te-ai hotărât să-mi 
acorzi o ultimă bucurie ;să dai grabnic un concert la Spitalul Sf. Spiridon. Acel concert 
lusese hărăzit pentru după amiaza zilei de $ noiembrie, i fi d du 

Fusese o zi grea pentru mine. Temperatură peste 40 de grade, iar Ja ora 2 după 
amiază, doctorul a socotit necesară o intervenție grabnică chirurgicală, pe care mi-a 
făcut-o fără nici o anestezie, deoarece infecția rănii „mele nu ar fi suportat-o. Operația 
a durat două .ceasuri. La orele,3 1/2, toţi ofiţerii răniţi din spital erau masați în ultima 
din săli, iar D-ta 'așteptai sosirea mea, pentru a începe concertul. Mi-aduc aminte că 
am ieșit la orele 4 de la operaţie, mai mult mort decât viu. O soră. de caritate impinga 
incet căruciorul pe care stăteam întins, iar în clipa în care trupul meu insângerat era 

introdus în sala de concert, te-ai așezat la pian şi, intr-o tăcere de mormânt, a exec 
tat cele “dintâi măsuri -ale: Nogpii 'niele de'vară. Zguduit de o emoție neașteptată şi de 
nedescris, întărită de suferințele îndurate în timpul operaţiei, am fost podidit e acriimi, 
Ce n-au contenit nici după ce ţi-ai luat vioara și al cântat, cum știi să cânți, ona a 
Primăverii de Beethoven şi câteva. bucăţi de Kreisler. N-aş putea să-ți explic Du ez ea 

e reacțiune pe care vrajă cântecului D-tale 'a .produs-o atunci în sufletul meu. Ata a 

pot să-ţi spun, că ziua accea de 8 noiembrie 1916 a fost hotărâtoare pentru ine: 3 
redat in clipele acelea dorinţa și voinţa de a trăi, pe care le pierdusem, ai dat pu cre 

organismului meu să lupte contra răului ce-l năpădise fără putinţă de scăpare, şi m-a 
inviat din morți. a Aa 

, Destăinuindu-ţi această întâmplare minunată, să-mi dai voie deci, iubite amgestre 
ȘI scumpe prieten, ca aşa cum ai făcut D-ta acum 20 de ani, cântând pentru sănătatea 
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mea, să-mi iau revanșa astăzi și,să. beau în sănătatea D-tale. + “Fiecare, cu: ce poaţe ;, Dita 
cu vioara, eu cu paharul. Să trăieşti, 

rr 

a De „=, manuscris în creion 

— în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 

NOTĂ: Un fragment din această cuvântare a a mai fost. publicat de Romeo Drăghici, în studiul său 
George Enescu, muzicianul patriot (Muzica, București, 5, nr. 5, 1955, supliment, p. 11). 
Citatul este reluat în vol. 1 al monografiei George Enescu (Ea. Academiei, București, 1971, 
colectiv-coordonator Mircea Voicana, p. 461—463). 

UNIVERSAL-EDITION, A.-G. 

Wien, 11 August 1931 
ii 

Herrn 

Michael Jora” Ci 
fa 2 NEI RI IRI II ra eri Bukarest 

ns je i ti ie ENE Eta MR RI atita ca "Ste, Solon 16 

ei NE SCI Dea ini Data ED i ti i a aie 

Schr gceliter Here aia: e i - 
Pa, . z 

za ra . i a 

„ Als Sie uns “vor genaiii 'einem “Jahre in: Wier besuchten, hăben wir - besprochen, 
dass im Laufe eines Jahres Ihr ;; Marche Juive” în Partitur erscheiten soll und! ich "Îreue 
mich, dass es măglich war, das 'Erscheinen piinktlich durchzutiihreni.. e 

. [urmează 23 rânduri text, conţinând detalii) + | 
lu 

. aa i ) a. EI „i IE: 7 ua 

„it verbinalichen Pinptehlungen Mi 
a _ergebenst: Ei 

Sa Da a a _ (es ss). indesciirabil . 

Ca ta ă - UNIVERSAL EDITION ACTIENGESELISCHAF 

— test caritate îi a i Rae 
— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 48 
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să ADR SOCIETATEA: DE DIEUZIUNE : RADIOTELEFONICĂ: DIN R O MÂ NIA') 
pi! Îi i .. te 

IDR De ii rima i ci 

pis FESTIVITATEA INAUCURĂRII NOULUI STUDIO 
ME 

i 

| n tebruarie 1902. 

iai mt fi „azocnax i 
- MRI: e ii 

ra, vie 

2, .00 Primirea. cu pâine şi, sare; a.. M. „Sale “Regelui. az iai A 
21,05 Imnul Regal (executăt,.de orchestră. și cor)... . . . :: i 
21, 10 Sfeştania. oficiată de. Preoţii» Nae: Popescu: Şi, L Bobulescu, “rtsporiurile date de 

: Corul Carmen ;.:,si: to qi 
îi 25, Dl. Prof. Dim. Gusti. (preşedintele. Consiliului de administraţie al Societății de 
aa Radiodifuziune) : Cuvântare .ocazională.: : 
i: „Dl. Prof. V.; Vâlcovici (ministrul: comunicaţiler) “Cuvântare ocazională. . 

: Răspunsul M.S. Regelui „+: pi : 
2 5 Timotei Popovici : „Regele munţilor” — poera inchinat ui Avram. Iancu, pentru 

„cor mixt și solişti, executat de. Corul. „Carmen. sub: conducerea . D-lui 1. Chirescu 
(primă audiție)... . IE 
22,00 Mihail Andricu : 4 Novelete pentr auartet de coarde şi piano, executate de D- -rii : 

M. Andricu-pian, Al. Theodorescu-violina a I-a, L. Feldman-violina a II-a, Th. 

Popovici-violă și Jos. Thaler-violoncel 
22,15 "Concert simfonic dirijat de Dl. Mihail Jora: 

G. Enescu — Suita de orchestră în Do major op. 9 

Th. Rogalski — Două Capricii (primă audiție) — dirijate de autor 

Stan Golestan — Rapsodia română nr. 1 
23,00 Informaţiuni 
23,10. Orchestra a populară Fănică Lucă : Muzică românească 

MIIIAIL JORA — DIRIJOR 

iat tii i vaărtunii epistolare (1992) * 
aaa 

1 IE î- £ i Îi Si = Bia FAIANOIL CIOMAC către MILAN “JORA 

i îi „i N a Dragă prietene Jora, Da 
4 

. Auăiţia Sinfoiici a ia: a Radio, sub conducerea ta, a depăşit toate aşteptările. 
Mărturisesc ' că eram ;neîncrezător : în' privința slabelor mijloace instrumentale de care 

'Spune Societatea, și foarte blazat asupra efectului pe care-l mai poate face acest cap- 
c-operă; adesea prea comercializat. Știam că n-aveţi nici prea mult timp pentru repetiţii, 

şi tinereţea: ta de conducător. — pentru o operă cu care se măsoară cu greu cei mai cmi- 

enți și mai experimentați, capel-mâăeștri occidentali — îmi dădea de gândit. 
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exterioare. Compozitorul pătrunde sufletul lucrării, construiește sonor vasta arhitectură, şi linia lui mare e mult mai de preț pentru cunoaşterea : spiritului adevărat al unei opere gigantice ca Simfonia a 9-a, decât irumuşelele amănunte ce se pierd adesea într-un haos pavat cu intenţii bune, ti Întreaga ta concepție e solidă, trecută 

bătrânei partiţiuni. Și e curlos, pasionant' de urmărit în Studio, o serie întreagă: de sono- rități, de frumuseți secundare ce se pierd în audițiile de'la concertele simfonice: La sfâr- şitul execuției, bucutia exaltată de Beethoven trecuse într-un elan unanirn, în noi toți. Și nu ştiu lucru mai de preț în acest oraș ce nu mai crede în nimic, decât comunicarea rară a unor camarazi într-ale artei. Orchestră,: cor, soliști, Cella Delavrancea; Nadia Che- bap, D-na -Miletineanu, N: Corjescu,: Rogalski, Brunetti,; soția mea şi cu mine, 'cu toții am ţinut să-ți mulțumim și să te felicităm pentru una din; senzațiile 'excepționale ale stagiunii muzicale. - i mi IN N a e ac ... N Da >“ Dă-mi voie, 'scumpe prietene, să-ți 'confirm și prin: scris: aceste sentimente ale mele — care cred că ar trebui să fie ale tuturor celor ce sunt pricepuți și de bună cre- i NNE IN IO RDI iile e e . Cu drag, tu i id - o „. - : PR e Ii . i a. 

, — îi 

4 

"EM: CIOMAC 
; . i PT Lă DIN Ie 

2 | „+ MUZA GHERMANI-CIOMAC către MIHAIL JORA 

„Iubite. Jora, | 

Din cauza surplusului de muzică ce sunt. nevoită să aud zilnic, obosită cum sunt, seara nu-mi place să ies de acasă pentru orice fel de manifestare. artistică, fiindcă mai întotdeauna m-am ales cu un minus de ceasuri de somr şi cu o dezamăgire în plus. Nea- vând acasă instalație de Radio, m-am gândit să ascult chiar la „sursă” Simfonia a 9-a, cu toate că, îţi mărturisesc, mă simţeam cam săturată de acest magistral cap-de-operă, pe care' de la vârsta de 16'ani l-am auzit. de 2—3 ori pe an, atât în străinătate cât și 

toriului celui mai blazat muzicalmente, căci numai ce porneşte 'din adâncurile sufletului poate să-l și inalțe cu adevărat. . î.î. RI - Scherzo-ul mi s-a părut de o precizie nu întotdeaună întâlnită nici chiar la celebra orchestră a Gewandhaus-ului de la Leipzig. Pasagiile, pe: care le. știam delicate, chiar pentru cei mai buni suflători, au ieșit surprinzător. de curate. ” 
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Partea a 3-a, după sentimentul meu, cam lent luată. Alţii au găsit, din contra, 
că era prea repede. E posibil să fi avut tu dreptate, căci după cum se zice: adevărul 
stă mai întotdeauna la mijloc. | 

E inutil de a vorbi de Final, în care măreţia şi bunătatea lui Dumnezeu COVârşesc 
orice interes special pentru muzică Și antrenează în imnul său de slavă către Cel de 
Sus dirigent, cor, orchestră şi'auditoriu. E 

„„ Im aceste'sentimente de bucurie evlavioasă și de recunoștință pentru reculegerea 
de aseară, îţi spun din adâncul sufletului un sincer şi călduros merci. e 

Cu toată prietenia, i o Si 

. _ ; 
pi Ă 

MUZA C. 

Ş, o CBLLA DELAVRANCEA către MIIALL JORA 

Duminică 22 mai 1932 
DI 

„__. Jora dragă — vroiam să-ți scriu de mai multe zile, dar nu mi-a fost foarte bine. 
și mi-am amânat gândurile de prietenie către tine. Acum, când se încheie anul (pentru 
mine a rămas începutul anului în septembrie, ca la şcolărițe), îmi adun impresiile muzi- 
cale de la Radio și vin să-ți mulțumesc pentru plăcerile artistice pe care ni le-ai dat, 

Graţie ție am auzit la București simfonii de Haydn, şi nu pot uita nici azi ce frumos 

al dirijat Creaţiunea. Toţi cei care te-au auzit, te-au admirat. Energia, vlaga și ritmul 
tău muzical merită recunoştinţa noastră. Și 

Ne-ai răsfățat așa frumos anul acesta, încât nădăjduiesc că pentru sezonul viitor 
te gândești să ne prepari simfoniile de Mozart și de Haydn, pe care din nefericire nu le 
putem auzi aiurea, și cred c-ai putea chiar să ne dai una din Pasiuni — Matei sau Ion. 

Sunt opere care convin temperamentului tău emotiv şi gânditor, iar Corul Carmen 
ste un instrument perfectibil, care ar învinge — condus de tine — greutăţile Fagilor 
din Bach, -: | 

Mi s-a spus c-ai fi fost aspru criticat de unii pentru ultimul concert cu a 9-a. 

“ste grozav de: greu să pui la punct o operă uriaşă ca aceea, cu așa puține repetiţii, 

ȘI cred c-ar fi trebuit „dospită” mai mult, precum sunt sigură că orchestra ta este prea 

redusă în număr, ca să redea plenitudinea. sonorităţilor din partea I şi din Adagio. Se 

SImţea lipsa viorilor. În scherzo însă am regăsit ritmul tău nervos şi sigur, şi m-am bucurat 

i văd că i-ai.respectat ;,double crocha” din măsură, care de obicei se pierde în viteză. 

Știu cu ce dificultăți materiale te lupţi, dar n-ai putea angaja pentru serile excepționale 

Nstrumentiști care ar' împlini golurile pe care le are o orchestră prea mică? _ 

n olice caz, dacă compar concertele de la Radio Bucureşti cu multe, din stră- 
ate, sunt mândră de postul nostru, și mândră de tine. Am primit de altminteri mai 

te scrisori din Egipt, Italia și Grecia, în care prietenii mei imi spun cu ce plăcere 

W ce regularitate urmăresc audițiile muzicale de la noi. | J _ 

a revedere, Jora dragă. Viu vineri cu muzică. Să nu ne faci o masă mare, ca să 

anta impreună pe urmă. 
„Cu Prietenie și. admirație, 

inăt 
mul 

Şi e 

putem c 

CELLA 

— manuscrise în cerneală , 

-- în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 
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În volumul său A/zzicienuii noștri se destăinuie (București, Ed. Muzicală, 1990, p. 163). Despina: Petece] realizează un interesant dialog cu. tenorul Aurel. Alexandrescu. Redăm un fragment: . .... 1... Într-o zi, la ora de armonie, profesorul Mihail Jora mi-a 'spus că vrea să facă un concert vocal. 

cu maestrul la el acasă: Printre soliști mai era, în afară de mine basul ' Gheorghe Folescu. Și-a dat concursul corul Carmen dirijat de maestrul loan Chirescu *.. |: îi Si ae — Care era atmosfera repetițiilor cu Mihail Jora? Ca ii __ Cu maestrul Jora era foarte ușor de lucrat. Nu trecea peste amănunte, dar nici nu te lăsa să faci ce vrei. Era sever şi asta îmi plăcea. La el acasă veneau fel de fel de viitori muzicieni, pe care însă niciodată nu-i vedeai. Orele erau aranjate în așa fel, încât întotdeauna era o liniște perfectă. — Cred că aceste întâlniri erau foarte prețioase pentru Dus. Și v-au ajutat să debutați în continuare în cele mai bune condiții, 
Adevăratul debut pe scenă a fost bun pentru că, în mai, tot cu mâestrul Jora și în același cadru, am cântat Simfonia a IX a de Beethoven. În afara soliștilor din Creațiunea a mai cântat — partida de alto — Maria Snejina, 'de la Operă.” i 

„* (Datele exacte ale concertului — după programul existent în arhiva Ion şi Ilinca Dumi- trescu — sunt următoarele: 
Societatea Principele Mircea, Ateneul Român, marți 7 februarie, ora 21 precis / Creaţiunea — ora: torium în 3 părţi pentru orchestră, cor și soliști de Josef Haydn / sub conducerea D-lui Prof. Mihail Jora, cu concursul Orchestrei Radso, al corului C armen sub conducerea D-lui. Prof. [.. Chirescu / solişti: D-na R. Baumann-Rădulescu. (soprană) — Gabriel și Eva, D. Aurel Alexandrescu (tenor). — Uriel, D. Gheorghe Folescu (bas) — Rafael și Adam / versiunea românească de D- Emanoil Ciomac). . 
-- Ia Da „2 : N i Pa . a ii Ea 

ii 

CI: 

x 
ii 

u, . pr. - Tu . Nate 

Splendide-Royai & Excelsior i a aaa 14 Juillet 1982 , Aix-les-Bains | 
a 

DR a Ta a 
Mon cher Maitre,. . E ci 

Pour 1Epondre au: dâsir que notre ami M. Stan Golestan m'a formule, je VOUS prie Wancepter'en avance su: les primes de 10% et le 1/3 des droits eventuels de Jex- ploitation phonograpnique du Quatuor dont vous voulez bien me confier edition, une somme de 1000 frs, m'excusant de vous la faire remettre en lei. | , „Ma femme qui veut bien se charger de ce soin, vous transmettra l'expression de ma haute consideration et du plaisir que j'ai eu en traitant avec vous pour la publi- cation de votre belle oeuvre dont je m'occuperai avec tout mon coeur. 

“SALABERI 

Le contrat vous sera envoy& de Paris dans les conditions dites et d'usâge. 

— manuscris în cerneală , 
— in Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 48 
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- . » . . - . 

LECCE 

EDITIONS SALABERT (SAFRÂNCE),. i: e. i „Monsieur JORA 22, Rue Chauchat (Paris:lXe): ci i e "16, Strada “Solon 
DI IEN NOR IN RE BUCAREST 

| “ , sti ii fi + Paris, le 19 -Janvier 1933 

“Mon cher Maitre, - 

„Jai Yavantage de vous envoyer, en mâme tem 
de la partition de poche de. votre Qaataor. * Ş , 
* + Yespere que la-presentation de cette 'partition vous conviendra, et si pour votre 
propagande vous aviez besoin d'autres exemplaires, n'hâsitez pas â me les demander.. 

Veuillez croire, “mon cher. Maitre, Vassurance de -mes sentiments les meillcurs. 

ps que la presente, 10 exemplaires 

i: 

— scrisoare dactilografiată , 
— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 48 

DI E i 
NOTĂ: a 

(eter — reputată editură muzicală franceză, înființată în 1898 la Paris de Edouard Salabert 
ec. ş Y n 1901). Fondatorul a fost succedat de fiul său Francis Salabert (1884-1946) și apoide văduva 

acestuia, Mica Salabert: (de origine română). - . A 
irourile editurii se aflau: la inceput în Rue de' Provence și mai apoi in Rue Chauchat nr. 22, DR a: i ta Die i] 

“il 

pr 
pa 

- “SCRIȘOARE A MEMBRILOR ORCIIESTREI RADIO BUCUREȘTI 
pa CĂTRE MINAILL JORA 

FII " 

i Ra — 1933— 

Iubite Maestre, 

Membrii Orchestrei Radio. au primit cu dureroasă suprindere vestea plecării Dvs. 
neaşteptate din fruntea conducerii muzicale a: Societăţii și au fost profund mişcaţi de Cuvintele de caldă prietenie şi imbărbătare pe care le-aţi adresat orchestrei în momentul 
espărțirii, 

Orchestra Radio se consideră opera. străduinţelor Dvs. Ea s-a născut și a crescut 
în an în an sub ingrijirea caldă a sufletului Dvs. de artist adevărat, care a luptat fără 

Preget pentru propășirea acestui element de primă importanţă in dezvoltarea activităţii 
muzi "zicale a postului nostru de emisiune. Astăzi, Orchestra Radio este un factor temeinic 
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în viața muzicală a țării și membrii ei sunt conştienţi de menirea, şi răspunderea lor iață de cerințele progresului nostru artistic și ale luptei pe care țara noastră trebuie să o dea pentru cucerirea unui loc de cinste în ansamblul activităţii muzicale a lumii întregi. 
| 

Dacă împrejurările au făcut ca să nu putem continua munca noastră sub prive- gherea idealismului și competenţei Dvs., fiți totuşi încredințat, scumpe Maestre, că ne vom da toată osteneala de a continua, sub imboldul produs de Dvs. în atâţia asi de „strânsă colaborare, calea începută cu atâtea greutăți, dar care trebuie să devină 1ot mai uşoară, pentru ca să ne putem îndeplini cu succes rostul și menirea de exponent impor- tant al culturii și progresului muzical din România. 
Cu multă tristețe ne vedem siliți a ne lua bun-rămas de la acela pe care ne-am obișnuit a-l considera nu numai şeful nostru, dar și un bun prieten, un camarad, iubitor nedezmințit al artei şi al tuturor celor ce iubesc arta. 

„.. Dorim din suflet ca să vă bucuraţi de toate condiţiile prielnice care să vă permită îndeplinirea idealului Dvs. artistic şi aşteptăm de la la Dys. acele opere pe care, cu sigu- ranţă, talentul Dvs. creator. le încheagă neîncetat, spre: bucuria noastră a muzicanților şi spre cinstea întregii arte româneşti. Pa De 
În speranța că nu ne veţi da uitării. şi că vom mai avea, ocazia, prețioasă. pentru noi, de a conlucra cu Dvs., vă zicem din suflet : 

Să ne trăiţi şi să auzim de bine ! 

NOTĂ: 

Amănuntele despre membrii Orchestrei Radio ne-au fost furnizate de către dirijorul Emanuel Elenescu, în noiembrie 1990. 
: 

„THEODOR ROGALSKI [dirijor], IONEL FOTINO [violoncel], E IONEL GHIGA [violă], GEORGE ENACOVICI [vioară], LADIS- LAU BONIȘ. [vioară], ISIDOR KOGANOFF vioară, concert- maestru II], CRISTACHE EREMIA [cor], KAROL SCHEUCII [fagot], THEODOR LUPU [violoncel], GEORGE SCHMITT [vioară], CONSTANTIN DIMITRESCU [vioară], P. SULIMAN [corn], GABY SEIDMANN [Grubea, vioară], N. CORDONEANU [vioară], HILDA WECHSLER [violă], EMANUEL ELENESCU „. Wagot], ION LAPOȘ [vioară], STELIAN DUMITRESCU [trom- bon), N. BROASCĂ [Broşteanu, clarinet), HUGO SCHWARTZ [violă], MARCEL GALL [vioară], A. OPRAN [contrabas], HRIS- TACHE POPESCU flaut], C. POSTELNICU [clarinet], RINAL- DO SANSALVADORE [oboi), GEORG MAURER [contrabas], MOSCHITZ [percuție] [şi alte câteva semnături indescifrabile). 

— manuscris în cerneală _ 
— în arhiva lon și Ilinca Dumitrescu 
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Fundaţiile Culturale Regale. a - : Dzsale' : 

Secretariatul General D-lui MIHAIL JORA 
12. octombrie 1933 : o - Loco: 

NM 

Din Înaltul Ordin al Majestatei sale” Regelui, sunteţi numit pe termen de un an; cu 
incepere de la 15 octombrie 1933, Consilier la Furdaţia pentru Literatură şi Artă 
„Regele Carol al II-lea”, cu un salariu lunar de lei 10.000 (zece mil). . 

Secretar general, 
„1 455) Alex. Rally 

text dactilografiat - 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

MIHAIL JORA! -: 

"2 PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA. STĂRII: ACTUALE MUZICALE 
ȘI O SCIIIȚĂ DE:PROGRAM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA 

a o MIŞCĂRII MUZICALE e. | 

| | 21 octombrie 1933 

“Mişcarea artistică, în perioada. postbelică a țării românești; s-a dezvoltat în mod 

neregulat, dându-se preferință anumitor arte în dauna altora. Muzica face parte din -cate- 

goria acestora. din urmă, oficialitatea cât şi publicul ocupându-se prea puțin de evoluţia 

ei, tratând-o cu oareșicare indiferență și nedându-i concursul de care literatura, teatrul 

Şi Pictura s-au bucurat.;. . _ | II 

Fie din motive de neîncredere față de creatorii şi artiştii români, fie dintr-o lipsă 

de interes, muzica românească se găseşte în țara noastră în inferioritate vădită faţă de 

celelalte arte, creându-se starea paradoxală de a fi prin compozitorii şi artiştii ei mai 

cunoscută și apreciată .în străinătate decât la noi. Muzica. e de altfel singura artă româ- 

nească (la care se mai poate adăuga în parte Şi pictura) ce şi-a găsit locul peste hotare, 

„Căci compozitorii şi executanții români, descurajați adesea de indiferența cercurilor noastre, 

se expatriază sau își trimit operele în străinătate, PI 
Dacă ne gândim că nu-există decât o singură orchestră simfonică organizată, intr-o 

țară de 17.000.000 de locuitori, că nu posedăm o singură casă de editură, muzicală, că 

Bucureștii nu posedă o sală de concerte potrivită celor mai elementare legi acustice, că 

„Nu avem un local propriu de operă, că orga este un instrument pe care muzicianul român 

il poate doar contempla. într-o biserică protestantă sau catolică ; dacă ne gândim, pe de 

altă parte, că academiile noastre muzicale sunt toate instalate în localuri închiriate, 

degradate, neîncăpătoare şi improprii, că aceleaşi academii duc lipsă de catedre esențiale, 

de instrumente, de cărţi şi de note muzicale ; dacă ne gândim că, din anul 1915, nu s-a 

imbogăţit, nici reînnoit biblioteca muzicală a Filarmonicii ; dacă ne gândim că statul 

acordă anual premii naţionale de câte 100.000 lei pentru poezie, roman şi arte plastice, 

ȘI numai muzica nu-și are premiul ei ; dacă ne mai amintim că artiştii muzicieri români 

sunt atât de puţin încmajaţi de public, încât nu ma! îndrăznesc să mai organizeze un 

concert public, că Filarmonica într-o sesiune de cca 20 corcerte abia dacă execută 3—4 

Piese româneşti, că toți compozitorii români trebuie să se adreseze pentru imprimarea 

operelor lor editurilor străine, şi să se declare fericiți când acestea, speculându-i, cata- 
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dicsesc să imprime, putem conchide că muzica este cea mai oropsită dintre artele 'româ- 
Artiştii creatori şi executanți sunt astfel dezorientaţi şi descurajăţi, fiind nevoiți după ani de studii să lâncezească, ducând o viață, de privațiuni, nemaiputând să se țină la curent cu mișcarea muzicală şi negăsind un debușeu sau un mediu adecvat talentului lor. În felul acesta se pierd și se risipesc elemente valoroase care, blazate, nu pot sfătui 
E nevoie deci, în Primul rând, de o reorganizare și o completare a conservatoarelor noastre, construindu-se localuri proprii speciale și creându-se clase de compoziţie şi de dirijare, ce lipsesc cu desăvârşire astăzi. a Trebuie apoi create debuşeuri elementelor valoroase ce termină conservatoarele, Oraşe ca Iași, Chișinău, Cernăuţi, Braşov, Cluj, Oradea și Timişoara, oraşe ce au conserva- toare, trebuie să posede câte o orchestră permanentă, ajutată băneşte de oficialitate, 

În orașele mai mici, se vor organiza de la centru conferințe cu exemplificări muzi- cale, în care artiștii de la Bucureşti, impreură cu acei locali eventual, şi-ar da concursul, Nu trebuie uitat că în provincii se: găsesc adesea. risipite elemențe. merituoase; pe care soarta Ic-a aruncat acolo şi care în mediul antiartistic în care trăiesc se pierd cu desă- vârşire, dacă nu li se mai dă ocazia să se producă în felul acesta, pe tărâmul muzical. 

Filarmonica, în. starea ei actuală,: păcătuieşte şi din punct de' vedere artistic, şi din punct de vedere administrativ. Concesiunea concertelor ei la persoan6. particulare, 
Statului este destul de mare pentru a servi nu numai la achitărea! salariilor 'personalului 'artistic:- Pe vremuri 'grele;. ca acele: de astăzi, “salarii de -75.000/1ei:62: pe lună: sunt- de "neînțeles, atunci 'când ar îi nevoie-de uri fond de. rulment pentru o: organizare proprie a concertelor simfonice și a unui alt fond pentru cumpărâre “de partiţiuni şi note absolut necesare. ' Am mai spus-o : din 1915 nu s-a înzestrat cu-'o notă vechea. bibliotecă. a orches- trei Ministerului de Instrucție. Repertoriul e învechit, uzat, degradat. F ilarmonica trebuie 

românească. Muzica simfonică românească, ce e drept, nu este încă prea bogată, dar “s-ar Putea totuși găsi, pentru cele 20 concerte anuale ale Filarmonicii, 15 —20 lucrări: româ- 

numai din lucrări ce plac dirijorului, sau numai din acelea pe care publicul le-a auzit în nenumărate rânduri. O variaţie în alcătuirea programelor, o reinnoire a lor și introdu- cerea elementului românesc constituie datorii imperioase in: viitoarea organizare a pro- gramelor. .. Aa . pa 
" 6zi Acest sălariu îl avea numai Directorul general 
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Na: Repertoriul, Filarmonicii trebuie alcătuit *din vreme; iar nu la întâmplare. Cicluri 

simfonice pe şcoli şi pe autori trebuie organizate anual, iar programele celor 20 concerte 

tipărite şi distribuite la începutul toamnei, pentru ca publicul să cunoască dir vreme 

ideea conducătoare din stagiunea muzicală a anului ce vine. Un număr limitat de con- 

certe trebuie rezervat elementelor tinere valoroase, ce se pregătesc pentru cariera de 

dirigent. La fiecare concert să se acorde un număr fix de bilete pentru studenţii Aca- 

demiei de Muzică. 
O tiparniță muzicală trebuie negreșit întemeiată. Societatea Compozitorilor Români, 

cu modestele mijloace de care dispune, îşi are înscrisă în programul ei tipărirea anuală 

a unui restrâns număr de lucrări românești. Tipărirea acestora se face în străinătate, , 

iar din cauza scumpetei tiparului, până. acuma S.C.R: nu a reuşit să editeze o operă 

simfonică de o întindere mai mare. Compozitorii români, în marea lor majoritate, își 

păstrează in sertar manuscrisele lor. îngălbenite, peste-care vremea. își aruncă uitarea 

implacabilă. E prea nedreaptă şi tristă această situaţie, atunci când ne gândim că litera- 

ţii își văd tipărite; lucrările lor, că Oamenii de teatru îşi văd jucate 'operele, iar pictorii 

găsesc 'posibilitatea realizării plastice a talentului lor prin numeroase expoziții. 

Uniunea Fundațiilor Regale e menită: să:aducă o îmbunătăţire a stării precare în 

care se, găsește astăzi; arta muzicală românească. :În acest scop va fi nevoie de crearea 

unei secțiuni muzicale, care șă studieze şi să coordoneze fiecare din nevoile abia schițate 

în cele de mai sus, şi care prin muncă pozitivă şi încordată să deschidă, sub aripa pro- 

tectoare, a Augustului ei Preşedinte, drumul luminoș spre care generaţia noastră artistică 

năzuieşte 'cu infrigurare,i de la război. -- NEI Sa a 

i. E; Pr pa . der MJ. 

ip mt pita tu up otextt dactilografiat; semnătura inițialelor: originală, : . îi NE 

a a a ta a FÂN CTEION e ae 
Na :— în (arhiva 'Ion şi Ilinca Dumitrescu” i - 

N "Ei Pro îns“ Muzică, Bucureşti, serie nouă; 2, nr. 3 (7, 

az „ iulie-septembrie“ 1991, p. 42—46 ta 

Fundaţiile Culturale Regale” -: Ia „7 Domniei-Sale 

Direcţia Filarmonica ip 
D-lui MIHAIL JORA 

Str, Latină nr, 8 Bucureşti Le SE Solon . .. .... 
telefon 3.8989. î "i i e Loco 

No 3890 mai e am st Si 

., - București, 5 decembrie 1934 

“Avem onoarea a vă face cunoscut că în urma deciziunei Domnului Secretar General 

al Fundațiilor Culiurale Regale va lua fiinţă o comisiune de cercetare a lucrărilor simfonice 

emise de Societatea Conipozitorilor Români, pentru a fi executate în concertele Filarmonicii. 

„Din această comisiune vor. face parte D-nul George Georgescu, D-nul Alfred Ales- 

Sandrescu şi Dvs... : re. 

Vi se va comunica la timp, data când 

Cu deosebită stimă, 

i. 

această comisiune va îi convocată întâia oară. 

mega mr i. Director: administrativ,: 

a (ss) indescifrabil e 

'1'_ text dactilografiat NE , 

_ în arhiva on şi Ilinca Dumitrescu 
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MIIIAIL JORA către DIRECTORUL »PUNDAȚIILOR REGALg» 

„a 

10 iulie 1935 

Domnule. Director,. . SE 

Timp de doi ani, de când ființează Fundaţia Beiilru literătură şi artă „Regele Carol al II-lea, ați izbutit să daţi la iveală cele mai vrednice şi de seamă lucrări de editură literară din țară, şi să clădiți astfel o sumă de biblioteci, pe cât: de folositoare, pe atât de ingrijit înfățișate publicului cititor românesc. DR După o astfel de frumoasă activitate, socotesc că este timpul să vă gândiţi şi la înfăptuiri de tipărituri muzicale. După cum însuși numele îl arată, Fundaţia pe care cu cinste '0 conduceţi nu-și poate îngrădi. lucrările ei în, cercul literaturii, ci e menită să întăţ tuiască negreşit o tiparniță muzicală, trebuincioasă înăuntrul granițelor țării noastre. Nici vorbă că, pentru început, nu ne putem încumeta încă, să clădim tiparniţa ori să aducem din străinătate uneltele de care să ne folosim aici pentru tipăritul lucrărilor muzicale. Se află, de altfel, la Scrisul românesc din Craiova, o mică tipografie muzicală (singura din -țară), care a încercat, în măsura puterilor ei, să dea la iveală, câteva lucrări. 

nimănui folos. 

Așa fiina, compozitorii noștri nu ajung să-și poată tipări lucrările lor. În afară de câțiva, care au izbutit cu prea puţine lucrări să fie tipăriți în 'străinătate,. cinste greu plătită prin contracte adânc păgubitoare, 90%, din creatorii muzicali români își păstrează manuscrise de preţ, dar îngălbenite, în sertare, pierzând orice speranță de a putea ţine legă- tura cu publicul, astfel cum au norocul să fi izbutit tovarășii lor literari. i Mai ales în ce priveşte lucrările de întindere mai marc, cât și acele de orchestră, starea de lucruri este cumplită. Opere simfonice, ce ar putea sta cu cinste în repertoriul internațional, sunt menite de a rămâne necunoscute, din cauza lipsei de edituri. 5 Societatea Compozitorilor Români, cu mijloace proprii, dar neîndestulătoare, tipă- Teşte, ce e drept, în fiecare an, un număr de lucrări. Dar acestea sunt. puţine, de mică întindere și mai mult cu un caracter folcloristic. Ea nu-și poate îngădui tipărirea de lu- crări de orchestră, sau de muzică instrumentală cultă, mai deosebite. Su , Această lipsă socotesc că trebuie împlinită de către Fundaţia Pentru literatură şi artă Regele Carol al II-lea. Numai dânsa poate pune temelia unci edituri muzicale pu- ternice, cu scopul răspândirii în țară şi în străinătate a lucrărilor noastre de vază, azi necunoscute. 
| , Lu Pentru început, până la înființarea tiparniţei speciale româneşti, propun tipărirea lucrărilor noastre la institutul de editură Prâmyslovă Liskârna din Praga, editură cu care lucrează de câțiva ani Societatea Compozitorilor Români, şi care s-a dovedit a fi serioasă şi puțin costisitoare. e 
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În cazul că principiul tipăririi de lucrări muzicale este- primit de D-voastră, am 
putea începe, chiar în cursul acestui an, activitatea noastră. Îmi permit deci a vă supune 
spre editare pentru toamna aceasta următoarele două lucrări româneşti : 

1.  Sonatina pentru violină şi pian de Paul Constantinescu 

2. Cinci Cântece,de Crăciun pentru voce şi orchestră de coarde de Constantin Brăiloiu. 

„„“Textul acestora din uimă s-ar tipări în limba română, franceză și germană. 
După ştirile provizorii, costul de tipărire al acestor două lucrări s-ar îngrădi în 

jurul sumei de 50.000 lei. 
- Cu începerea anului viitor, vom putea păși apoi la tipărirea, de partituri mai mari 

de orchestră, a căror lipsă este atât de dăunătoare culturii și propagandei româneşti. 
__ În speranţa că veţi binevoi'ă lua în'seamă propunerile mele, care nu sunt decât 

ecoul unei întregi clase de artiști creatori valoroși, dar năpăstuiți, vă rog... 
pe 

+ — manuscris în! cerneală neagră, ciornă . 
'— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

EN 

— în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, 2, nr. 5 (7), iulie-septembrie 1991, p. 48—49 

Uniunea Fundațiilor Culturale Regale 

Secretariatul General 

B-dul Lascăr Catargi, 39. ... :. : asi Domnului +. 

telefon 2.41.97 N a NE | | „MIHAIL JORA 

Nr. 170 Loco 

Bucureşti, 13 iulie 1938 

ă Din Înalt Ordin, am onoarea a.vă aduce la cunoștință că postul Dvs. de Consilier 

muzical la Fundaţia pentru Literatură şi Artă REGELE CA ROL al II-lea se desființează 

pe ziua de 15 august a:c. În consecinţă, atribuţiile Dvs. încetează la acea dată. - 

Secretar general, 

(ss) N. M. Condiescu 

— text dactilografiat - _ 

2 în. arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 
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MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR, ȘI: ARTELOR - . DIRECȚIA GENERALĂ A „TEATRELOR. ȘI OPERELOR. ROMÂNE .. : București, Str. Câmpineanu ,Nr.: 3. ; a a De Dif ij Nr. 378/22.1.1934 ă , . : . Da Ra DR 
pr ÎI Ta ! 

ICR Da iai "" Domniei-Sale EI ie i ie Su "Domnului MIHAIL JOR e ru Loco „i i 
„Solon 61.  -..... îsi . Pi Pee te pg E AEP i A i . 

pal i : : 

  

ia) gg et A 
er . 1 

- , i . . + . . Pata era) Stimate: Domn,. -- EI NO LI CAE i i Mi | az Ţ pe pa 
i a? PT 

i 

a aa ptr lira due, Pi | Alăturat avem onoarea a vă înainta o copie de pe Înaltul Decret Regal No. 93/934, prin care aţi fost numit membru în Consiliul de Administraţie al Operei Române din Bucu. reşti, în calitate de reprezentant al Societăţii, Compozitorilor Români. : 

Director general, 
(ss) 1. M. Sadoveanu .- 

Șeful serviciului, 
(ss) indescifrabil 

— text dactilografiat | — în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 48 _ 

MINISTERUL: CULTELOR ȘI ARTELOR Domniei Sale Domnului “MIHAIL! JORA DIRECŢIA ARTELOR „- Compozitor E Baie 
Str. General Berthelot, 23 Str. Silvestru No. 16 IN 

LOCO 

No. 27412/1937 
3 noiembrie 1937 

Domnule, 

Avem onoarea a vă' aduce la cunoștință că în ședința de la 23 octombrie a.c., „Comisia Specială pentru decernarea Premiilor Naţionale ale Muzicii Româneşti v-a acordat în unanimitate, ca o incununare a întregii activităţi artistice a Domniei Voastre, Premiul Naţional al anului 1937 Pentru Compozițiile: Muzicale Româneşti. Sa , Valoarea Premiului, iri sumă de 100.000 (una sută mii) lei, o veţi primi de la Di- recţia Contabilităţi. 

Ministru, 
| , (ss) Victor Iamandi DI ATI ID Director General, (ss) indescifrabil 

— text dactilografiat .: a 
— în. Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 48 
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ACADEMIA ROMÂNĂ, ii 
No. 1881. E Mia a Domniei Sale, 

Bucureşti, Calea Victoriei 125 ED | a 
- Domnului MIHAIL JOR 

Loco 
fe Pg . ji a i Ş - | - - ! E SE :14 iunie 1938 

“ 

« 

pr ” a . . , . 

. - (N . . 

a Pt Prea stimate Domn, Ma „i 

_ Am plăcerea. de: a vă, aduce la cunoștință, că: Academia Română, întemeiată pe 
propunerea Comisiunii, formată: din domnii G. Enescu,. G. Tiţeica, Tiberiu Brediceanu, 
membri ai Academiei Române, şi domnii [.. Perlea, Nonna Otescu și G. Georgescu, v-a 

acordat Marele Premiu C. Hamangiu, de. 100.000 lei; din acest an,;pentru. lucrarea D- 

voastră Simfonia în Do major. o a 
Comunicându-vă această deciziune, vă exprimăm vii felicitări în numele Academiei 

Române pentru această distincțiune şi vă rugăm să vă prezentaţi la casieria Academiei 

pentru încasarea premiului. Cp a 

Primiţi, vă rugăm, încredințarea, distinsei. noastre considerațiuni, 

Secretar general, 
(ss) indescifrabil 

1. — text dactilografiat Su 

'— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 48... 

E 
et 

a. s. . po. 

CUVÂNT LA BANCHETUL OFERIT LUI MINAIL RALEA 

— 1939 — 

Domnule Ministru, Domnilor, -- 

Atât cât se poate intoarce aducerea mea aminte cu 31 de ani în urmă, “adică pe 

vremea când am părăsit băncile Liceului Internat din Iași — în timp ce Domnia ta, mai 

Puțin vârstnic, te distingeai la învățătură, într-o clasă inferioară —, atât cât poate, zic, 

să lucreze această aducere aminte, nu izbutește să tixeze pe tânărul Ralea :de atunci sub 

infățişarea de iubitor de muzică. Liceul Internat, pe acea vreme, se fălea să aibă cea 

mai bună fanfară şi cea mai bună orchestră şcolărească din țară. Nu-mi aduc aminte 

să te fi văzut făcând parte din vreuna din aceste renumite falange, în care cu țineam 

Îalnicul rol de toboșar. Se poate ca, după ieșirea mea din liceu, o coardă nouă să se fi 

adăugat la numeroasele. Domniei tale insuşiri, iar pasiunea muzicii să i se fi strecurat 

in suilet pe nesimţite. În orice caz, nu am cunoştinţă de acest fapt, iar la drept vorbind, 

m-aş indoi ca el să se fi întâmplat. Această îndoială e rezemată pe însăşi concepţia legii 

pe cate ai binevoit s-o elaborezi, să o treci în parlament, lege care dovedeşte o largă 

inţelegere şi o neobișnuită tragere de inimă faţă, de nevoile slujitorilor artei. , 
Această lege mai dovedeşte un lucru : că Domnia ta, Domnule Ministru, nu cunoşti 

pe muzicianul român. Căci dacă l-ai cunoaște, poate că ai fi renunțat la lege. Domnia 

ta nu ştie, de pildă, că orice compozitor român sc socoteşte un protector al lui Beetho- 

Yen, că pianistul român nu se simte mai prejos de Liszt, că Paganini a Lost, desigur, 

a vrednic violonist, dar cu cât mai slab decât violonistul român, lar cd Șaliapin a făcut 

reşeala să- nu-și îi dat osteneala să vină să înveţe câte ceva de la cântăreţul român. 

- Toate acestea nu le ştii, Domnule Ministru. Mare păcat ţi-a! făcut, Domnule Mi- 

Nistru, cu această lege buclucașă, care acordă pe categorii pensie muzicantului român. 

um adică, pe categorii ?. Există. vreun muzicant român care:poate fi clasat in altă cate- 

SI 
  
 



gorie decât a 5-a? Toţiau dreptul la această categorie care, fireşte, cuprinde un cuantum de pensie ncvrednic de talentul și capacitatea lor. Aşa că, Domnule. Ministru, ţi vei găsi beleaua cu această'lege. Și nu numai atât, dar vâri în chichion ŞI biata Comisie Care va fi însărcinată să claseze pe pensionari. Doamne, ce-o să păţească nenorociţii aceştia de membri ! 
Și toate acestea, pentru că n-ai cântat, în fanfara Liceului Internat și n-ai avut astfel prilejul să cunoşti muzicienii români. De aceea, sunt fericit că această, serbare ]a 

tuire. Căci mai târziu, Dumnezeu ştie dacă aș mai fi fost însărcinat cu o asemenea misi- 
. sa ADR DC | la Oe LR ae pp 2 pia DDR Ia „Să ne trăieşti deci, şi să ne fie legea cu noroc |! - - a 

i: 

— manuscris în creion, ciornă | Pa a -:'— în arhivă Ion şi Ilinca Dumitrescu 
d -. ” 

NOTĂ: 
po 

Mihail Ralea ( 1896— 1964) — sociolog, psiholog, eseist şi om politic, academician, profesor universi- 
tar. Din 30 martie 1938 devenise Ministru al Muic ii şi Ocrotirii sociale, 

— în: Muzica, București, serie nouă, 2, nr. 3 (7), iulie-septembrie 1991, p. 49 

MINISTERUL EDUCAȚIUNII NAȚIONALE DIRECȚIUNEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR Strada Spiru Haret Nr. 12, s. II 

Diui Profesor Mihail Jora . o cs 
Academia de Muzică și Artă dramatică - Nu Bucureşti n : 

60548941 27 martie 1941 

Avem onoarea a vă face cunoscut că prin Decretul Nr. 685/941 ați fost numit pe data de 12 martie 194] director al Academiei de Muzică şi Artă dramatică din Bucu reşti, in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul Lege pentru modificarea unor dispoziţiuni referitoare la învățământul Superior, , a 

p. Ministru, A | o | | Director, | (ss) indescifrabil (ss) indescifrabil 

— text dactilografiat. -.. , „ni în Fondul A, Jora, la-U.CALR,, plic 48 - | 
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i :SOCIETATEA COMPOZITORILOR: ROMÂNI... i: 

_ Sala. Ateneului Român ...: „a 
i. „+ „Joi 8 mai, 1941, orele 21 

! 

„La! îniplinirea a 20 ani de Ja înfiinţare |. 
i Sei dia a tt . Wa 

CONCERT SIMFONIC : 
ÎN a i 5 CU CONCUTSUL” 1 iai 

m aa + Orchestrei Simfonice Radio. - 
N şial Dlui: .. 

| „..... N. Șerbănescu (voce)  . 
pt Tzi a “conduce i tit 

ra cz ti D-l Ionel Perlea... 

! . Ei A „i Aaaa , De Sa e 
. 

pu , 
. 

„Printre asociaţiunile similare,, Societatea  Compozitonilor Români este. una din 
cele unde spiritul de colegialitate dezinteresată, o.unanimă atitudine de venerație către 
arta pe care o slujește, domnind încontinuu dela nașterea societății, au permis acesteia 
să-și. îndeplinească misiunea într-o măsură. care. depășește toate așteptările, devenind 
astăzi un model de, bună. administrare: și un focar pentiu arta şi cultura noastră. 

GEORGE ENESCU 

Aprilie 1941 

II ICI: 

„Prin concertul de astăzi se serbează douăzeci de, ani.de la înființarea “Socielăţii 
Compozitorilor Români. Da | Ă 

P O mână de tineri necunoscuți -am purces la drum în anul 1920, având drept 
capital, doar, dragostea de frumos, entuziasmul şi dorința ncinfrânată.de a zămisli, după 

grea cumpănă a războiului întregirii, o artă muzicală românească, .. * i E 
Cu acest neînsemnat capital și cu girul marelui nostru dascăl George escu, 

urcăm de atunci, încetul cu- încetul, greul pripor al năzuinţelor noastre. Jar când vom 
ajunge la popasul hotărâtor, de la care nu'ne va mai fi îngăduit să rani a atingea 
vârfului îndepărtat,. vom avea cel puţin, mulțumirea, privind înapoi spre vale, că o: mică 

parte de drum a fost desfundată. 
Dar iată că valea 'răsună, din nou, 'de zarvă și de chiote, ca acum douăzeci de 

ani, iar pe cărarea îngustă aleargă urcând o altă ceată de tineri, .ce se iau a ântuecere, 

Pentru a-şi croi drumul spre culme. Cu acelaşi dor de îrumos, cu acelaşi entuziasm, ca că 

pe urmele înaintaşilor lor. Îi' va-întrece, desigur, căci bătătura făcută de aceştia le: ușu 

oază Sarcina, 
y . a vre 

Aceşti tineri sunt prezentaţi, astăzi, în programul de sărbătorire a Societăţii. Com. 
Bozitorilor Româmi. Ei:au datoria să-și spună avântatul lor cuvânt, pentru că ei sun 

rodul năzuințelor și grijilor acestei societăți. i N 3 

___ Toţi, în afară de Zeno Vancea, sunt ieșiți din școala românească întemeiată de 

ctitorii Societăţii Compozitorilor Români. Cea mai mare parte dintre ci nici n-a păşit 

Sraniţele Țării, iar ceea ce scriu este îmbibat de iz românesc, întrevăzându-se personali- 
tatea fiecăruia, ce se va dezvolta, treptat, pe măsura vremii. N j 

„La PAUL CONSTANTINESCU această personalitate se distinge printr-o bogată 

stilizare a cântecului popular şi printr-un îsteţ sistem armonic şi ritmic, ce dă lucrăr ilor 

Sale un farmec deosebit. a - 
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ZENO VANCEA: duce; mai „departe această stilizare,;; prin întrebuințarea contra: punctului politonal și atonal. = La CONSTANTIN SILVESTRI îndrăzneala armonică nu este Scop, ci mijloc sincer de expresie, pe care o dorește purificață de influența romantică, DINU LIPATTI își caută, încă, un stil personal.: Marele. său talent este frământat fără, încetare de nevoia de a spune lucruri vechi într-o formă nouă. În plină evoluție, îşi schimbă felul de expresie de la o lucrare la: alta, expresie: ce se va cristaliza, de bună seamă, în curând și hotărâtor., DR o NICOLAE BRÂNZEU se luptă încă, şi el, cu cele învățate în Franța și cu cerința „lăuntrică de formulare românească.: Aceasta tinde, pe zi ce trece, să-și capete întâietatea printr-o frumoasă și demnă ținută artistică. i 
Fraţii ION şi GHEORGHE DUMITRESCU şi CONSTANTIN BUGEANU sunt mezinii artei componistice româneşti. Abia ieşiţi de. pe băncile școlii, ei scriu cu înfrigu- 

+ Simfonia întâi alui: George “Enescu, alături de: operele tinerei: noastre “generaţii trebui A, Are i "Un s 

DRE 
MIHAIL JORA 

PROGRAM 

1 Preludiu 
.-- Ci SILVESTRI 2. Fragment din baletul „Priculiciul” |... n mia a 2. VANCEA: 3. „Trecut-au anii...” (Eminescu)... . pi i i: „N: BRÂNZEU  :-.- (voce : N. Șerbănescu)... a e ai Să 4 Simfonietta , e nina si. i P. CONSTANTINESCU. (Allegro T Colindă „Cu Variațiuni = Scherzo-Final) a, i : . : N 5. 4 Colinde -. îi PER - 1. DUMITRESCU": i 6. Rondino pe teme populare e C BUGEANU . : SE 7. „Poem mistic” CIA FR IC GH. DUMITRESCU! 8. „Chef cu lăutari” DL me Cu lăutari... ae DU LIPATTI (din Suita simfonică „Şătrarii”) ic iiatiniciină 

9. Simfonia“ în Mi „bemol. a Ai Si . e. ENESCU-. (Allegro — Adagio — Allegro) Se 

- a 

TĂ — Acest concert, ce fusese inițial organizat pentru duminică. 10 noiembrie '1940, orele 11,]a Sala Ateneului. Român, nu s-a putut: ţine din cauza cutremurului din noaptea de 9—10 noiembrie, 
care a dărâmat si deteriorat multe clădiri din Bucureşti. Aura Davideanu, ce trebuia să interpre- 
teze lucrarea lui N. Brânzeu, a murit din cauza prăbușirii blocului „Carlton“, “Concertul a fost aminat şi, după cum se vede, a avut loc în 8 mai 1941 a | 
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ADRESĂ CĂTRE PREȘEDINTELE CAMEREI DE MUNCĂ — PENTRU - 
EVREII MUZICIENI 

, i „SOCIETATEA ; COMPOZITORILOR : ROMÂNI.; 
ia "SUB! ÎNALTUL! PATRONAJ AL M. S. REGELUI MIHAI | 

4165 29 august 1941 

Înregistrată la Camera de Muncă sub nr. 904 
din 1 septembrie 1941 

itp ol Domnule” Președinte, - DR: i 

" Societatea Conibozitortăr, Români. este intormată Că "Ministerul Muncii rechiziţio- 
ncază în 'monisntul .de îață o seamă de evrei. pentru munca de folos „obștese, ei: fiind. 
repartizați după aptitudini Şi - nevoi. 

. Prin împrejurările, economice ale. iomentuli şi. prin mobilizarea unora dintre. 
funcţionarii săi, Societaica: Compozitorilor | "Români se vede astăzi lipsită de specialiştii: 

necesari administraţiei arhivei sale, de folclor muzical, cel mai însemnat aşezământ de: 

acest .fel existent, “precum, și a. altor servicii de specialițate muzicală, având drept scop 

administrarea drepturilor morale şi. “materiale. ale compozitorilor români. .. ,.. . 

Societatea Coyipozitorilor Români va Îi deci recunoscătoare, "Domnule Președinte, 
dacă ați binevoi să puneţi la dispoziția sa pe următorii evrei muzicanți supuși muncii 

de folos obştesc, care ar putea aduce o contribuție i în specialitate și ar, înlesni rezolvarea 
lucrărilor întârziate! spre. folosul muzicii, românești : POE 

1 "EH, SOLOMONEANU - "Bd. Flisabetai 95: bis, serg. TR: ia Ce pu Ş ia Ș 
„E: WALLFISCH = Bă. Pache 110 * ” 
ia „A "GHERȚOVICI - = Str. Cuza "Vodă 9, premiltar, actualmente la muncă Pali 

“2 gon' (Cotroceni): îi 
“E: COBILOVICI — Bd.  isavetă: 95: Bis, et. 4, fost la Filarmonică, “Vonintar de 

"război; fost căpitan în rezervă" e 

„_ L GRUNBERG.-- Str. Franzelari 7, soldat: 
N ._R. NEGREANU — “Calea Victoriei! 190. 

pate, asigurarea: deosebitei hoastre considerațiuni. . e 

Președinte, Secretar General, 

„65)1 Mihail” “Jora e i Ra ă m ” (5) Constantin Brăiloiu | 

- în dia Eta a ie | ia 

i îi text "dactilografiat, copie certificată pent « cu 

originalul” de către H. Solomoneanu - :- 

o ata ur i m ân Rondul, M: Jora, la. U.CALR,, „ plic 42. 
e zi e tai] : o DEEE „ gta j , ERE 

i La 

SOTA: Bste' vorb ;orba. de. muzicie ii Henri Solomonean ( 
Teşti), Ernst Wallfisch” icon concertist, . stabilit. și decedat în S.U.A.),. Adia Gherţovici (violo- 

nist în orchestra Filarmonicii din București, profesor Ja Conservatorul din Bucureşti, stabilit şi dece- 

dat în S.U. A:), Emil: Cobilovici (violonist în orchestra Filarmonicii din Bucureşti,. director al orches- 

trei Simfonice di lonist în orchestra Filarmonicii din Bucu- 
n: Bucureşti), Iulian. (erâinberg-Grunea (violonis 

ești), Radu Negreanu. CR ce „profesor la. Conservatorul din București, compozitor). . 

Te Interv enţia a avut succes, I. Grunea, E. “Wallfisch şi 

m atrului Naţional din București de către conipozitoril Ion, Durhitrescu, 
itei orchestre (1940:—1947). io , ZI i 

. ps Pa 
95 : - pr i, a. 

. TITI e 5 “5 

— în: “Muiicai “Bucureşti, serie nouă, an'2; 3 Qj 

pe. atunci dirijor al sus-nu- 

i 

suie septembris 1991, p. so: 

415: 

- Primiţi;: vă rugăm, “Domnule Președinte, împreună. cu muljumirile noastre antici 

violonist in , orchestia- Filarmonicii din Bucu-. 

R. Negreanu fiind. preluaţi în orchestra.        



MIHAIL JORA... . DE e sa 

CUVÂNTARE OMAGIALĂ ADRESATĂ LUI GEORGE ENESCU, LA ÎMPLINIREA A a "ŞAIZECI DE ANI Da 

17 octombrie 1944 
li 

Popoarele cu civilizație tânără, care. și-au, însuşit grabnic gradele de cultură, dar nu posedă încă acea șlefuire temeinică ce se capătă abia prin îndelungată şi istovitoare trudă a generațiilor, au tendința de a supraestima valorile de orice fel, care răsar înă- untrul hotarelor lor. Fie că nu âu prilejul să deosebească adevărata valoare de una rela- tivă, fie că simţăminte de mândrie sau de măgulire le fac să exagereze însușirile 'ele- mentare ce se cer unui specialist, aceste” popoare, printre: care trebuie să ne numărăm, îşi laudă peste măsură oamenii lo: de știință, de cultură sau 'de artă, care, dacă 'ar trăi în țări cu bătrână civilizație; s-ar bucura de un renume cu mult scăzut, aa - Rareori se întâmplă însă, ca şi în aceste țări mai tinere să răsară câte ființă care să intrunească, în aceeași măsură, atât darurile hărăzite de natură cât și pe acelea pe care omul și le făureşte el însuși, prin dorința, şi voinţa nestrămutate de a atinge, pe cât îi e cu putință, perfecțiunea. - o a a „Aceşti oameni excepționali -nu se întâlnesc, desigur, pe,toate cărările nici în alte părți, dar la noi îi putem număra pe degete. A fost un Mihail;.Kogălniceanu, a fost un 
Titu Maiorescu, a fost un Nicolae Iorgă, â fost un Erainescu. a fost un, Luchian.; Azi este George Enescu. Nu spun, desigur, nimic” nou, căci George Enescu se 
bucură pretutindeni de: acest renume, de aproape patruzeci de ani, Dar trebuie să insist 
asupra faptului că, în tot acest răstimp, Enescu nu a-lăsat să se scurgă o clipă fără a o întrebuința, fie întru desăvârșirea darului său artistic, fie întru înălțarea vieţii şale” morale și spirituale. 

i , Se ; Oamenii mari au, îndeobște, şi păcate riari, Dăruiţi din belșug de la .Dumnezeu, 
nu sunt dezlegați de slăbiciuni, ce s-ar cuveni a fi întâlnite, doar la oamenii -de rând. Ba, dimpotrivă, natura capricioasă, ține adesea să, creeze” contraste izbitoare înăuntrul omului de elită, forțându-l să plătească vulgare tributuri pământești în schimbul celebri-" tății. e Ra: pa 

cunosc o faptă a lui George Enescu, nu îi cunosc un gest, care să nu constituie o pildă de înţelegere, de îngăduință, de omenie. a n Aceste însuşiri se oglindesc în înseşi manifestările lui artistice. Le găsim în Compo- zițiile sale avântate, generoase, scăldate în lumina străvezie şi învăluitoare, asemenea cu aceea a zilelor noastre de toamnă. Ele se oglindesc în cântarea violonistului şi a pia- nistului, și în' acea tresărire mângâietoare a corzilor atinse de degetele lui ; în şeful de orchestră care, ca nimeni altul, trebuie privit din faţă pentru a descoperi bogăţia ŞI strălucirea sufletului său transfigurat ; în dascălul, în camaradul și în prietenul care ştiu să dea sfat sănătos cu acea blândeță convingătoare, căreia nu ite poţi impotrivi. Se.mai 
se ivește o nevoie, adesea fără ca acel ajutat să o ştie măcar, | RE . Lipsit de ură sau de invidie, George Enescu îşi deapănă uluitoarea sa viaţă, In-- chinând-o muncii organizate. „Să te odihneșşti de muncă prin muncă” a spus el cândva. Nu cunosc formulă lapidară care să dea vieţii un rost mai temeinic ŞI un 'ințeles mai 
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fericit. Iar în faţa. omului „care,; din, fragedă. tinereţă, a urmat neclintit acest principiu 
se cuvine să ne aplecăm grumajii și să-i ridicăm osanele. : a 

Maestre scump, suntem adunați aici pentru a sărbători cei şaizeci de ani pe care 

i-ai împlinit acum două luni. Generaţia. bătrânilor, acea a mea şi acea a copiilor noștri 

te slăvesc în aceeaşi măsură, ceea ce dovedește că, în ciuda unei cunoscute tradiţii ome- 

neşti, care desparte generaţiile prin abisuri înspăimântătoare, ai ajuns să o întături, pentru 

că porţi în sufletul dumitale adevărul și frumuseţea veșnică, ce nu se alterează prin 

scurgerea vremil. a i 

Ai izbutit, în răstimpul acestor șaizeci de ani, să creezi, o.unitate. nezdruncinată 

între minunatul talent dăruit de Dumnezeu și între noblețea simțirii făurite de d-ta, 

și ai contopit darul, știința și puterea de voință sub forma celei mai înalte expresii de 

ținută omenească. | o | Ea 

Sărbătorirea d-tale este sărbătoarea noastră a tuturor. Nu numai a muzicienilor 

şi a prietenilor, dar și a celor nenumărați zeci.de mii de necunoscuţi, care te-au ascultat 

sau pe care i-ai ajutat cândva; care sunt, toți, cu sufletul alături de d-ta, chiar dacă 

lipsesc de aici. | 

Muzicienii vor încerca, copleșiți de emoție, să execute. din lucrările d-tale mai 

vechi şi'mai noi. Prittenii, aflători în sală; te vor aclama cu lacrămi în ochi, cum n-a 

fost aclamat om vreodată. Iar eu, care sunt, puţin, și muzician și prieten, mă simt adânc 

îericit să am cinstea de a-ţi ura — atât în numele „Societăţii Compozitorilor Români”, . 

al cărui conducător spiritual ești și vei rămâne de-a pururi, cât și în numele tuturor care 

au umplut această sală pentru a te vedea și a-ți mulțumi că exiști: Să trăieşti mulți 

ani, Maestre scump, și să-ţi dea Dumnezeu, și de aci înainte, sănătate şi putere de muncă 

iruitoare | 

aa — în:: Revista Fundațiilor. Regale, Bucureşti, an 5, 

toat 01,1 "noiembrie 1941, p. 471—413 
— în: Jora, M. — Momente muzicale, București, Ed. : 

” Muzicală, -1968, :p. 289—291 

NOTĂ: ii ae 

Cu prilejul împlinirii - a saizeci de ani, leorge Enescu a fost sărbătorit insala Ateneului Român 

de Filarmonică, printr-un concert sinifonic. dirijat” de George (ucorgescu, și de Societatea Com pozi- 

torilor Români, printr-un festival precedat de cuvântarea omagială a lui Mihail Jora. — 4 

“Sărbătorirea s-a făcut cântându-se'din compozițiile maestrului, interpretate de câţiva muzicieni de 

frunte, din diferite generații. îi: îi: SIE 

poi 
e 

vai pt ut pi 
* , 

i INVITAȚIE o. 

Vă Tugăm să onoraţi cu prezenţa Dvs. Concertul închinat 
. EEE . Maestrului MĂ HA ILJOR A 

cu prilejul împlinirii a 50 de ani. 
ia 

St aa 4 

e 

E 
7, în sala „Orieu” (fost Jean 

estivitatea va avea loc sâmbătă S noiembrie 1941 ora 1 

eder), Calea Victoriei 44, etaj 1. 

27 — e. 23 
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Programul cuprinde lucrări dedicate Maestriilui cu acest prilej de elevii săi.” (Invitaţia e strict personală |) . i, 

PROGRAM ui 
i Emanoil Ciomac: Cuvânt înainte . i Romeo Alexandrescu : Allegro rustico . . . a. Paul Constantinescu : 3 Cântece pe texte de Radu Gyr Constantin Bugcanu : Toccata -. Sa Gheorghe și Ion Dumitrescu : Lieduri' : ii a Dinu. Lipatti :- Sonatina pentru mâna stângă op. 10 i Constantin Silvestri : Sonata pentru fagot și pian op. 22 nr. La a Mihail Jora : 4 Cântece pe texte de Ion Pillat o0p.'20 (1941) .- a : 

Executanţi : D-na Evantia Costinescu (canto), DI. Alexandrescu (fagot) și autorii. . 

MAL 30RA LL e a 

LUARE DE CUVÂNT LA COMISIA LEGI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR 

Îmi pare rău că sunt silit, încă o dată, să rog onorata comisiune de a nu mai face confuzia ce dăinuiește încă, în atâtea minți luminate. Am impresia că Domniile voastre, care sunteți oameni de ştiinţă, socotiți incă arta drept o manifestare minoră. a spiritului, “care trebuie aşezată pe un plan intermediar între munca manuală şi acea științifică. Acest punct de vedere adesea l-am întâlnit: la “oamenii de conducere ai acestei țări. Nu mai departe decât 'acum câteva, luni, un fost ministru,: om, ciinoscut. prin inteligența și capacitatea sa, întâlnindu-mă într-o societate, din vorbă în vorbă, mi-a spus.textual „următoarele : „Nu înţeleg, D-le Jora, d-ta care ești așa și pe dincolo (şi aici au urmat „0 serie de laude cu privire la inteligența și capacitatea mea), nu înțeleg — spunea dânsul — cum ai avut curajul să te dedici muzicii, căci doar știi bine că această meserie este tezervată in țara noastră doar lăutarilor“, 
, Vedeţi D-voastră, dacă întâmplător personajul în chestiune, în loc să fi fost mi- nistru de justiție, devenea ministru al educaţiei naţionale, vă închipuiţi D-voastră cum ar fi tratat Academia de Muzică sau Academia de Arte frumoase, în legea pe care even- tual ar fi făcut-o. Pentru că, să nu ne ascundem după degete, avea perfectă dreptate, La noi, un muzician e socotit drept lăutar, iar un pictor drept zugrav de biserici. , Ei bine D-lor, lucrul acesta trebuie să înceteze, iar D-voastră, oameni de ştiinţă, trebuie să fiți cei dintâi care să ne dați ajutorul ca âceastă mentalitate să dispară. Pentru că, D-lor, în ţările civilizate, ştiinţa şi arta merg mână in mână, se ajută, se coordonează, se contopesc chiar, pentru că ele reprezintă adevărul şi frumosul, noţiuni morale ce nu sc pot. despărți. , o Dar D-lor; muzica și pictura sunt inscşi ştiinţe. Sunt arte bazate pe ştiinţă. Ele au deci caracter universitar. Iar întrucât actul artistic al compunerii şi chiar al execuţiei 
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sunt condiționate de “fenomenul. creaţiunii, obiectul muzicii, academic fiind, e al unei 
academii superioare, egală ca importanță și ca menire universităților. 

„Pentru a fi un muzician sau pictor desăvârșit n-ajunge să ai talent de la natură. 

Trebuie să ţi-l plămădești științiiic, să ţi-l cultivi prin muncă intensă de ordine universală. 
Altfel, nu ești decât un'lăutar, aşa cum se exprima. fostul ministru de justiție. 

Un artist este un'om de ştiinţă, după cum omul de știință este un artist. Lucrul 

acesta este atât de adevărat, încât oamenii mari de știință sunt întotdeauna îndrăgostiți 

de muzică sau de. pictură. Mi-ajunge să vă citez exemple din țara noastră : un Petru 

Poni, un Jean Cantacuzino. | 
Am fost profund. afectat când. mai:deunăzi domnul decan Stan Ionescu a adus 

un argument pe care îl credea hotărâtor pentru închiderea unei discuţii. D-sa spunea 

că numai ambiția de a ne numi profesori universitari ne mână să socotim şcolile speciale 

drept şcoli universitare. Nu, Domnule Profesor ! Asemenea ambiții sunt departe de noi. 

Noi credem că școlile trebuie să fie socotite universitare, pentru că din ele ies oameni 

cu pregătire superioară, într-un domeniu spiritual tot atât de însemnat ca și știința. 

Pentru D-voastră, bacalaureatul trebuie să. reprezinte temelia pentru a ajunge 

la scopul final. Pentru un artist, această temelie a bacalaureatului nu e negreşit necesară. 

Lipsa acestuia nu reprezintă o diminuare ă artistului. Compozitorii și executanții cu 

faimă universală sunt în mare parte nebacalaureaţi. Munca ce au depus-o însă, ca să 

devină ceea, ce sunt, și cu care îşi atrag respectul:și admirația lumii, trebuie socotită cel 

puțin echivalentă cu o licenţă universitară care, cel puţin până acum, n-a fost reluzată 

decât acelora care n-au cerut-o. a | | 
, De aceea, rog onorata 'comisiune să socotească arta drept soră bună a ştiinţei, 

lar nu drept o Cenușăreasă, și să '0 așeze alături de eâ. Această dreaptă cinstire va avea 

ca rezultat și o încurajare pentru atâtea elemente tinere dotate, care ar putea să cinstească 

această țară pe tărâmul artei, dar care, din pricina dispreţului cu care ştiu că vor fi 

trataţi, preferă să-și ia orice licenţă și să devină submediocrităţi, dar mânâri că au făcut 

studii universitare. | e 

— manuscris în creion, ciornă 

— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 41 
pp. 

d . - 
Aa i 

— în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, 2, nr. 3 (7), iulie-septembrie 1991, p. 50—51 
ap e 

tii + GEORGE ENESCU către MIINLAI JORA 
pie pei a i, iii iat aur ia Pi IN Ea . , i o “i 

“ jo . 1 - . , 

Domniei-Sale. a 
ap mnului Ex-Rector o îi 

Ex Academiei de Muzică : “ff: 
escani — Jud. Bâcău citi 

* Tescani, în 15 august 1942 

' 4. : 

| Împlinişi deci «i. i: Exemplu altora, 

în se Astăzi scânci-zeci — + 7 “Mihail Jora... 

az ue Și unu de ai; : n Şi ta mândrie 
5 Jora Mihai... e Bxemblu să fie | 

„.-Ceismulţi înainte! -- Celor căror dai, i 

Să.fie a ta minte Jora Aihai, : 

„419 

  

   



"“Imbold hiininos: îi, ini > E: destul: cd as, ,.. - 
Și dor de frumos. - i Jora. Mihai, e Tel 
Jar cei cărora, .. ..-... A noastră vie. i, . Mihail Jora,..:..  î-:- „+ Prietenie. ti , Verva-ți nu place, ..-. A iuturora,. si a Să îmeargă-n pace... e sn: Mihail Jora]... .. ui 

Mu a i, 

Apendice. la Urarea de:la:15 august. 1942 iii 
' „: „d DD PA te 

î i E Pa: , INC Are: 

Mărej, senin, Da 
Săi cureă-n plin e ii nu 

a Cântec: din vai, e e e 
Aaaa Jora Mihai. . Pa 

i „ Jar meserie 
“De salahorie, p NE i e | | „Las-o alora . cet SE A Mihail Jora! .-. . i: 

DC Ii ae D : o 4 manuscris în cerneală , (2 : pagini) a 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu | 

zi 

MIHAIL JORA tă 

CUVÂNT LA DESCHIDEREA CURSURILOR CONSERVATORULUI 

27 octombrie 1942 

Suntem reuniți aci pentru a asculta sfânta slujbă de începere a unui nou an şcolar. E o datină frumoasă; ce constituie întotdeauna un simbol de primenire a sufletelor dornice de infăptuiri cât mai curate, şi izvor de veșnice speranţe spre o mai bună şi chibzuită rânduială. 

Nu ştiu să fi fost vreodată mai emoționat, ca astăzi, de o asemenea sfântă slujbă. Ea a trezit în mihe amintirea unei alteia, săvârșite acum 33 de ani în sala de producţii a Conservatorului din Iași, unde mă înscrisesem ca nou elev la clasa de teorie și solfegii, cu dorința tinerească de a deveni compozitor. Iar la sfeştania aceea, rugăciunea rostită cu glas tare de preot era însoțită de o alta interioară — a elevului Mihail Jora, care se ruga lui Dumnezeu. să-i ajute să-şi împlinească dorința. SRR 
De ce această amintire mi-a fost răscolită astăzi, în timp ce Sfinţia Sa slujea atât de frumos, nu aș putea-o spune. Se vede însă că o asemănare.oarecare trebuie să existe intre dorințele mele de atunci și cele de azi. De bunăscamă că aceste dorinţi nu se mai raportează la persoana mea, dar ele înlănţuiese totuși trecutul de prezent. Căci dorinţa mea de acum este ca fiecare din voi, iubiți elevi, fie acei care păşiţi intâia oară pragul 
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acestei școli, îie acei care. o cunosc: deja, să-și primenească sufletul în acest ajun de 
incepere a cursurilor şi să purceadă la treabă cu râvnă, cu entuziasmul și cu hotărârea 
nestrămutată de a-şi împlini menirea ce: crede că-i este hărăzită. Ceea ce această şcoală 
doreşte de la voi e credința în frumuseţea artei pe care o veţi sluji mai târziu, e convin- 
cerea ce trebuie să. o aveți că alegerea carierei artistice cere, pe lângă talent, muncă și 

adâncire migăloasă în tainele artei respective. Această școală nu trebuie să o socotiți drept 

o fabrică de diplome, bune pentru orice altă meserie, sau drept o trampolină, pentru a 

căpăta un post. Nu-i aceasta căderea şcolii noastre. Căci diploma artistică nu slujește la 

nimic, dacă posesorul ei nu s-a pregătit: sufletește mai înainte, și dacă după obţinerea ci: 
nu continuă, cu aceeași” dârzenie, să se perfecționeze. —. 

Sunt învinuit de către unii că aș fi prea aspru în alegerea elementelor. ce merită 

să urmeze această şcoală.. Chiar. dâcă aceasta ar fi adevărat, ar trebui ca înșiși candidaţii 

neprimiţi în şcoală. să-mi mulțumească, pentru 'că îi previn din vreme că nu sunt sortiți 

pentru, cariera artistică. Mai târziu, când în ciuda unei diplome, smulse prin surprindere, 

nimeni nu-i va băga în seamă, ar avea dreptul să,ne ceară socoteală tuturor care avem 

o răspundere în această şcoală, că din pricina indulgenţei noastre au ajuns niște neispră- 

iți. A II PE E A a 
Iată de ce prefer să trec drept un om prea aspru, decât prea îngăduitor, și iată 

de ce vă, rog să chibzuiţi îndelung asupra celor spuse de mine, pentru că această ţară 

e sătulă de mediocrităţi și de dezrădăcinaţi, și are dreptul să pretindă ca fiecare nouă 

generație care se ridică să depășească pe tărâm spiritual pe acea dinaintea ei. - - 

În dorinţa că spusele de aci vor fi înțelese şi urmate, spre binele vostru, urez 

tuturor spor. la muncă şi declar deschis al 78-lea an școlar al acestui așezământ. 

„i — manuscris în creion, ciornă -_ a 
: — în- Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 41. 

i— în: Muzica, București, serie nouă,.2, nr. 3 (7), iulie-septembrie 1991, p. 51—52 
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„JURNAL DIN ZILE DE BEJĂNIE» | (93-30 AUGUST 1944) 

Miereuri 29 august 1944 | 

arti Zi de sfârşit de: vară. Cald cât trebuie pentru a îi plăcut. Comunicatul Marelui 

DT ” îi -. E . . YI . . ” : > 

s moldovan, care era sufletul României în războiul din 1916—1S, a devenit după 
. e ani, la rândul lui, loc de pradă. Timp de un secol nu mai fusese călcat de oști 

le gene» nici ocupat. Mă gândesc. cu durere la casa noastră bătrâncască. Ce s-o fi ales 

ânsa 2 | a 

e a ora unsprezece m-am dus să văd pe Mama, în pădure la Curcubeu. Am găsit 

bn C trei bătrâne îngrozite. Emil Chefncux &5 și nevasta lui, întorși noaptea de la 
ej în, Istorisca că primise ordin dimineaţa să părăsească moșia, Căci rușii s-ar fi găsind 

a Băceşti. Bieţii oameni se găseau în plin treierat și au lăsat toată recolta — se 
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pare, foarte frumoasă = pe câmp. Erau mulțumiți acuni, că ajurisescră cu bine la Bazi] Cheîneux, la Tâncăbești. o. i ti a i + După amiază a sosit camionul Tisupuuii 55 de la Bucureşti, în care am Încărcat un' prim transport. de lucruri (lăzi,. mobile și 'covoare) pentru: Bucureşti. Neam gândit că e prudent să, începem a elibera Snagovul 5, pe măsură ce înâintează rușii. > ____ La ora cinci eram poitit la vecinii noștri Obretcovici, pentru o partidă de bridge. Reţinut la cină, am continuat parțida seara. și acolo' âm auzit la, orele 22,30 'incsajul regelui către” ţară, prin care România se retrage din alianța cu Germania şi :se 'alipeşte de aliați pentru recâștigarea Transilvaniei. Apoi formarea noului ' gutern de” generali, prezidat de generalul Sănătescu, și în care Iuliu Maniu, Dinu” Brătianu; Titel Petrescu şi Lucrețiu Pătrășcanu devin miniștri de stat, fără portofoliu. +: îsi: i sr „.:" Veştile acestea au căzut ca o bombă. O bucurie fără margini'ne-a cuprins, ;,Pace, pace” strigam cu toţii, în culmea emoției,'îmbrățișându-ne: M-am: dus'să o aduc pe Lili, care ajlase vestea la Radio Londra. Comentariile și. discuţiile au urmat până după. orele patru, dimincața, înecate în vin și şampanie. i Pa da  Culcându:mă, în singurătatea zorilor ce se ridicau,. de 'abiâ'atunci au. reînceput grijile, gândindu-mă la urmările imediate ale noii situații, care nu poate fi atât de stră- lucită cum: ne-o descria. entuziasmul primelor ceasuri, i: pie 
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Într-adevăr, la orele șase. dimineața;- după un scurt: sorân.necăjit, am fost -treziţi "de un roi de avioane, ce treceau pe deasupra Snagovului. Erau avioane germane ce zbu- rau spre București, iar altele se roteau îndelung în jurul lacului. Saţul îşi pierduse veselia lui, şi o tăcere adâncă cădea asupră-i, în timp ce soarele se:ridica nepăsător şi cald. La orele 8, Radio Bucureşti: şi-a : deschis” emisia, fără cântecul cucoşului și fără rugăciunea obişnuită, cu următoarea urare : „Doamnelor, Domnilor Şi dragi tovarăşi, bună dimineaţa”. Apoi a repetat mesajul Regelui, al guvernului și decretele legii de: amnistie, La 8 şi un sfert, Radio german „Gustav” a dat două comunicări in româneşte, una adresată poporului român, alta către cetățenii Bucureştiului, şi prin care anunțau „trădarea unei clici de politicieni ramoliți și a unor generali ce n-au avut vreodată o comandă, puși în serviciul unui rege de paie” şi sfătuiau pe cetățeni să rămână liniștiți, pentru a fi feriți de măsurile grele pe care comandamentul german ar fi obligat :să le ia împotriva lor. Radio „,Gustav” mai anunța că armata română de pe front continuă să lupte alături de germani, şi că aceştia vor lua măsuri ca în câteva ceasuri ordinea să fie restabilită în ţară. Ceea ce era. de „aşteptat :. contra-măsurile germane nu mai puteau întârzia. ea | Neliniştit, la orele 9,30, am plecat. cu Vladimir S%, în barcă, la casa de odihnă a uzinei de gaz, pentru a afla de la Caranţili ce se petrece. Aceștia erau plecaţi de două săptămâni la munte. Nu se ştia la casa de odihnă mare lucru, doar că la Bucureşti € linişte şi că patrule româneşti circulă pe străzi. i da | La întoarcere, m-am oprit la Ministerul de Externe (instalat în Vila Simonide), unde mi s-a spus că la: Bucureşti 'se dăduse alârina în acel moment. Un secretar de legație, ce plecase din: Bucureşti la 5 dimineaţa, mi-a! comunicat că în noaptea trecută străzile Bucureştiului; în urma mesajului regal, au fost umplute: de lume și că indelung! manifestații de simpatie 's-au făcut în fața Palatului regal. DR = + Dar lumea: doritoare de pace avea să petreacă, 'incepând de a doua zi chiar, ceasuri grele şi chinuitoare. Căci, începând de la orele 1] dimineaţa, până a doua zi la 4 dimi- 
neața, -bombardiere germane venind, desigur, de pe frontul' Moldovei, au bombarda Bucureştiul fără încetare. . Trecând deasu pra Snagovului în'grupe mici, sub formă IC avioane de.hăituială, şi-au aruncat timp de 16 ceasuri încărcătura peste capitală, intoi- 

ae 

cându-se apoi, pe acelaşi drum, pentru.a se reaproviziona şi:a reveni. -: ...,.... 
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Lumina și telefonul fiind întrerupte, Snagovul a rămas, de la orele 3 după amiază, 
izolat, căci nu se mai putea pleca spre București, nici veni de acolo, din cauză că germanii 
ocupă șoseaua Bucureşti-Ploiești și nu lasă pe nimeni să treacă. Auzim bombardamentul 
intens pe București şi nu: ştim ce se petrece. N Ma | 

Spre seară, ne sosesc zvonuri cum că au fost: bombardate Poşta, Telefoanele, 
Palatul regal, Preşedinţia Consiliului, Str. Lipscani și Str. Eroului, cu' Statul Major. 
O apăsare din ce în ce mai. mare 'se.lasă- pe sufletele noastre. Ne gândim la rudele și 
prietenii noştri, care neputând pleca din: Bucureşti, sunt nevoiţi să nu iasă din adăpost. 
Pe de altă parte, e probabil ca apa și lumina să le lipsească, iar aprovizionarea capitalei 
să se fi oprit. - -: Se e e | | | 

- Pe măsură ce întunericul se lasă, se inteţeşte lumina de foc pe Bucureşti. La orele 
9 scara, lumina devine atât de mare, încât 'dă impresia că întreg orașul arde. În acelaşi 
timp, şirul: bombardierelor urmează. drumul spre şi dinspre Bucureşti, în timp ce câteva 
reflectoare româneşti încearcă timid să le prindă în raza lor. o. 
Cu .deznădăjduită impresie, fără radio, fără telefon şi fără lumină, mă culc, pe 

jumătate 'imbrăcat. 'Aţipesc din când în când, iar prin somnul întrerupt aud avioanele 
ce se scurg fără încetare. La orele 3 ies afară. Focul Bucureștiului se stinge. Aproape că 
nu se' mai vede, dar avioanele tot roiesc. 

25 august 1944 NE | Să 

După o intrerupere de două ceasuri, sunt trezit la șase de acelaşi zgomot. Bucu- 
reştiul reîncepe a fi bombardat. Izolarea noastră se măreşte. Fel de fel de zvonuri ne: 
parvin. Ba.că 'ruşii s-au scoborât cu .parașutele la Popeşti-Leordeni, ba că trupele româ- 
ne au fost dezarmate. şi că trupe germane, venind din Bulgaria, sunt pe cale să ocupe. 
capitala, care a început să fie bombardată și de artileria nemţească. Rudi 5%, trimes in 
Sat după cumpărături, ,se întoarce cu mâna goală. Toată lumea stă închisă in casă şi 
nu se găsește nimic. de cumpărat. Un lucru e sigur: Snagovul nu e păzit decât de trei 
Jandarmi,. probabil dezarmaţi. Toată localitatea poate îi ocupată de germani. De altfel, 

se pare că cinci-bombardiere germane păzite se găsesc la marginea pădurii dinspre Gruiu.. 
Pe lac apar bărci cu motor, desigur germane. La ora II], două bărci cu patru telegra- 

fişti germani au debarcat la vila generalului Teodorescu și, trecând prin dosul casei noas- 
tre, au tăiat firele telefonice, după'care, nestingheriţi de nimeni, au plecat; cu bărcile 

ma! departe, pentru a continua misiunea începută. - - E e - 

__„_ Neliniştea noastră creşte. Trebuie să începem economii la mâncare și e probabil 
că izolarea noastră să se mărească intr-atâta, incât nu vom mai putea merge nici măcar 
unii la alţii. În: aşteptare, avioanele trec;din ce in. ce mai jos şi se rotesc pe deasupra 
caselor noastre. | AR . - 

“ Vântul puternic ne îngrijorează pentru soarta Bucureştiului. Cum se poate stinge' 
acolo focul fără apă şi pe un asemenea vânt? NE Si îi 

Ora 1. D-nei Obretcovici i's-a telefonat de la Bucureşti, de către șoferul. vecinului 
nostru, inginer Ionescu. A cerut veşti de.la Snagov. Spune că stăpânii lui stau în adă- 
post de ieri dimincaţă și că le aduce mâncarea acolo. Mai spune că Bucureştiul (România) 
luptă prin tir de artilerie cu' Băneasa (germanii) şi declară că germanii de acolo s-au: 
predat românilor ( !). S-a mai primit vestea că guvernul ar fi ordonat să se lase nestin- 
Gherită ridicarea lucrurilor din vila lui Killinger de la Snagov. Acestea au fost incărcate 
în trei camioane de.către germani, azi dimineaţă, şi duse spre o destinaţie necunoscută. 

Alt zvon: avioane americane de vânătoare ar fi trecut azi dimineață deasupra 
Snagovului, spre Bucureşti. Din toate acestea se desprinde doar faptul că legătura tele- 
onică cu Bucureştiul este posibilă şi că deci guvernul poate corespunde pe această cale. 
= un luminiș ce sc strecoară în îngrijorarea noastră. - o 
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„Se aud din nou bubuituri în direcția Bucureștiului, datorate probabil. avioanelor ce-au:trecut acum un sfert de ceas pe aici. Când oare veni-vor. adevăratele ajutoare aşteptate? a: e a 
Ora 3. La fiecare ceas trece un val. Am avut unul-la. ora două, iar acum vine altul. Enervarea noastră şi starea de depresiune cresc și- ele. Americanii veneau cu Sute de âvioane, își lăsau descărcătura peste Ploiești sau peste Bucureşti, și plecau apoi. Eram liniștiți pentru restul zilei, sau chiar pentru o săptămână.. Dar: germanii, în răzbunarea lor, uzează de mijlocul acesta cumplit de a veni fără încetare la fiecare oră și. a distruge totul. Zgomotul, pe deasupra noastră; e asurzitor, căci zboară: jos. Care .sunt gândurile oamenilor acestora, cu privire la Snagov? Nu ştim ce bombardează şi am impresia că și alte obiective decât Bucureștiul sunt atinse de ci. Vântul e astăzi atât de puternic, încât 

, 

nu se poate distinge din ce parte vine zgomotul bombelor lăsate, Personal, nu am puterea de a lucra ceva. Am reînceput să fumez,. după o pauză de trei luni și jumătate, şi ştiu că și aceasta: o să-mi facă rău.. Lipsa: de știri „precise, pe de altă parte, mărește tensiunea noastră. Nici nu ne putem măcar plimba, Sau ieși din grădină, căci nu se ştie pe cine poți întâlni. Drumurile sunt: ocupate de germani. Suntem astiel închiși ca într-o capcană, așteptând ca vitele la abator clipa' când ioștii aliați și actualii dușmani vor. binevoi să-şi strice câteva bombe pe. cartierul, vilelor, ce sunt (şi asta o ştiu şi ci) ocupate în cea mai mare parte de locatari fără simpatie pentru germani. ncerc să citesc. Au trebuit să treacă douăzeci de ani pentru a preţui pe Proust. Am. cctit cu atâta plăcere estetică primul volum, al lui Swann, că nu mai lăsam, cartea din mână. Dar mi-e peste putință, acum, de a face efortul de concentrare pentru a conti- nua al doilea volum. 
|». „Ce s-o mai fi întâmplând în afara zăplazurilor căsuței noastre de la: Snagov? Mi se comunică faptul că în unul din camioanele ce transportau lucrurile: lui Killinger, se găsea un ofițer român (prizonier, ostatic ?), care plângea câ un copil: Iată calitatea ştirilor ce trebuie să satisfacă curiozitatea unor prizonieri ca noi, în așteptarea' liberării: țării și a noastre. Afară dacă numai, şi unii și alții, o vor apuca vreodată, i “Ora 9 seara. Veşti ăflate de la snagoveni, care au aparâte de:râdio cu 'baterii : pretind că România a declarat azi, oficial, război Germaniei. Se vede că. numai” procedând 

lupte împotriva camarazilor de ieri, n-o fi având terenuri de aterizare, sau' aparatele noastre or îi fost capturate de germani? O altă intrebare : unde sunt ruşii? Zvonuri circulă că, sunt la Buzău(? !) şi că înaintează spre Ploieşti. În cazul acesta; germanii ar trebui să se retragă spre munţi, adică pe Valea: Prahovei. Ce vor deveni toți refugiații noștri de pe această linie? Căci germanii în retragere vor trece totul: prin: foc: și sabie, fără ca nenorociţii aceia să aibă altă posibilitate decât de a fugi prin potecile munților. Şi astfel, ne vom întoarce cu sute de ani înapoi, când țara. era cotropită: de barbari. | Ne-am bucurat alaltăieri noapte de „pace”. Dar războiul, în toată grozăvia lui, abia acum începe pentru noi. Asemenea Italiei, ce se zvârcoleşte de un an în cele mai grele suferințe, vom urma soarta ei, cu deosebirea că în loc să luptăm împreună cu engle- zii și americanii, o vom face cu rușii, prietenii ( !) și protectorii !) noştri. Căci după cum se desfășoară evenimentele în aceste 4S de ore de schimbare de regim, înţeleg că aliaţii noștri occidentali nu doresc să se amestece şi ne lasă pe mâna rușilor...MIă. înşel oare? Aş dori-o din toată inima... Aa Da Vântul bate mereu. O noapte sinistră s-a' lăsat. Bucureștiul continuă să 'ardă, Si avioanele zbârnâie lugubru peste lac. Odaia e înccată de un miros greu, de la petrolu din lampă. Coana Mare geme şi tușește, Lili pare să fi ațipit, dar somnul îi. e neliniștit. Mufi, de asemenea, nu-şi găsește locul și mârâie. 
Dumnezeu să aibă grijă de țară și de noi... 
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Sâmbătă 26 august 1944 : a ae i Sa 

Ca şi în: celelalte două dimincţi, avioane de vânătoare germane s-au îndreptat la 

orele 6 spre Bucureşti. O nouă zi începe, ce pare a fi la fel de furtunoasă. Într-adevăr, 

la orele 8 Carol telefonează de la București că Academia de Muzică a ars şi că Sichitiu %9 

i-a telefonat să vie la şcoală. De la Carol nu se prea pot înțelege multe, dar avea aerul 

să spuie că oamenii: de. serviciu Niculai și. Cristea au dispărut. Or fi uciși, sau numai 

ascunși prin vreun adăpost ? Vestea mă impresionează adânc, căci înafară de un pian 

şi arhiva de la 1904 incoace, care se găsesc la Snagov, toată, averea şcolii se afla la sub- 

sol, iar lada de fier în pivniţă. Dar tot aici sc găseau și trei vagoane de lemne. Doamne, 

Doainne, ce o fi acolo? Şi nici nu pot pleca să cercetez, căci drumurile nu sunt sigure. 

Am cerut lui Carol să-mi retelefoneze după ce Ya constata dezastrul. 

N “La orele 9 imă duc la vila Marino. D. Marino a plecat ieri la Bucureşti prin Că- 

ciulați,: dar. ajuns lângă Ștefănești şi aflând că. germanii ocupaseră satul, l-a ocolit și a 

ajuns la Bucureşti prin Afumaţi. D-na Marino mi-a comunicat lucruri interesante. Se 

pare că's-au dat lupte între. români și germani îri Cișmigiu. Calea Victoriei, în mare 

parte, este distrusă. Până și Ateneul a fost lovit. Lupte se dau, între români, care sc 

găsesc dincoace! de podul :de la Mogoşoaia, şi germani, care se află în partea dinspre 

Otopeni. Românii ar avea- tancuri, dar germanii nu. Mi-a comunicat apoi că a. ascultat 

aseară, la un radio ci baterie, declaraţiile lui Molotov. Acesta ar fi spus că înţelege să 

respecte armistițiul încheiat cu România. Acesta, zice D-na Marino, prevedea între altele, 

că rușii vor opri pe linia Focşani-Nămoloasa, în cazul că românii ar reuşi să scoată sin- 

guri pe germani din țară. Ruşii inaintează totuși mai departe, pentru a veni în ajutorul 

românilor, dar înțeleg să-și. respecte toate angajamentele cu privire la neintervenţia în 

structura politică a țării noastre. După spusele D-nei Marino, ruşii s-ar găsi între Mizil 

și Ploieşti. Tot Radio Londra ar fi anunţat aseară că trupe rusești și românești ar îi 

trecut prin pasul Oituz în Transilvania ( !). Aflu apoi că Maniu a vorbit aseară la radio, 

descriind toaţe umilințele îndurate de români timp de trei ani, din partea” germanilor; 

înfierând pe generalii germani cărora regele le-a declarat că românii lasă pe germani să 

plece nestingheriţi din ţară, generali, care după ce şi-au dat cuvântul de onoare că-și Vor 

retrage trupele fără opoziţie, nu şi l-au ținut, căci au dat ordine ca Bucureştiul să fie 

bombardat, iar trupele germane au măcelărit pe soldaţii români. Maniu a mal spus ca. 

„aliaţii de;azi şi de totdeauna ai românilor” se apropie, şi că ajutorul lor ce iminent. 

, Şi într-adevăr, întorcându-mă acasă, un zgomot bine cunoscut de cinci luni m-a 

făcut să ridic ochii. Păsările argintii, dușmane ieri, prietene astăzi, in valuri compacte 

se îndreptau, la mare înălțime, spre Bucureşti. Puțin după aceea, un fum gros s-a ridicat 

la sud. Vreun depozit de benzină a trebuit să ia foc. Ce-or fi dev cnind apoi aceste bom- 

bardiere, ar fi interesant de ştiut. Aflăm apoi că germanii se retrag de pe şoseaua marc, 

că „„Astra” se găseşte în mâinile români i lor. şi că D-na Rillinger ar îi prizonieră acolo. 

Zvonul. acesta pare a avea o consistență gareşicare, deoarece, în cursul după amiezii, 

două avioane de vânătoare germane s-au rotit, în Mal multe rânduri, în jurul lacului, 

r noştri, ce se găsesc In | ădurea 

intâmpinate fiind de focurile de armă ale infanteriştilo 

din parcul lacului Snagov:  : | 
| 

„E ora- patru. Vântul, care nu încetează, imi aduce zgomot de bombardament de 

artilerie din direcţia Ploieşti iar micul Andrei, băiatul fierarului din' Snagov şi prictenul 

mare al lui Vladimir, sosit azi dimineaţă de la Ciolpani, unde c evacuată poşta Și școala 

acesteia, îmi istoriseşte că a văzut pe şoseaua marc o coloană de tancuri rusești (9), 

indreptându-se spre. Bucureşti. Devenim zonă de luptă. Evenimentele se precipită. Ce 

devin Valea Prahovei şi prietenii noștri de acolo? E a 

) i Dar până una-alta, Rudi profită de liniştea aparentă şi-şi ia cu voluptate baia in 

ac, căci acum nu trec bombardiere germane în direcția Bucureştiului. 

"Ora 10 seara. Bombardamentul de a 

până la orele 9 seara, cu intermitențe de intensitate, care ajungeau pana la zguduirea 
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rtilerie, în direcţia nord-vest, a continuat 
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ferestrelor şi a ușilor. Îmi închipui că tragerea se făcea de pe deâlurile:.Morenilor,: având drept obiective Ploicștiul şi șoseaua Ploiești-Câmpina. 
“Suntem! din noi: izolaţi. de: Bucuireşti,: deoarece! firele telefonice au: fost distruse, Nu am, astfel, ştiri despre soarta Conservatorului și sunt extrem de îngrijat, mai ales că bănuiesc dezertarea lui Sichitiu,: care nemaiavând: unde locui, aplecat la'-ţară, la! soţia lui. Popescu 51 e la:Bod, D-na Popa 62 la Sinaia; intendentul la țară, iar oamenii de serviciu dispăruți. Îngrozitoare situație. Afară. nurhai dacă ştirea transmisă prin telefon nu exagerată. îs Da ră | _*î A doua grijă se îndreaptă spre Mam și surorile ei, izolate în: cantonul din pădure, fără un bărbat lângă “ele; căci cantonierul a, fost ucis-acuni zece:zile de grenadă rătă- cită, pe care a: călcat. Aşezate la 4 km. abia de şoseaua: Ploieştilor, bietele femei trebuie să treacă prin emoții „deosebit de 'puternice,. fără: a mai 'vorbi- de lipsa: de alimente, lă care sunt, fără îndoială, supuse de trei. zile; căci: îmi închipui că nici Bazil Chefneux, care e expus mai'rău decât noi toţi, .la' ferma lui de la 'Tâncăbești, nu' a izbutit încă 'să 

2 

, 

meargă să le vadă 'și să le alimenteze: -. +: N Ma De pi u * Şi totuşi se poate; pe drumuri, de căruţe, ajunge la Bucureşti. ' Dar nu îndrăznesc, să. incerc: aventura'cu şubreda mea mașinuţă, căci riscul este prea mare. :. - i "Se pare că unul din:avioanele ce se rotesc atât de jos, azi după amiază, a aterizat în apropiere 'de Snagov, nu se'știe peniru ce motive. Descoperiţi: de patrulele ncastre, unul din cfițerii din echipaj a fugit, iar al doilea: a'fosi împușcat, refuzând să. se predea. „ “Se vede un'nou toc în direcţia Bucureşti, aprins, desigur, de avioanele ce au reîn- ceput, de un ceas, să roiască. Dorinţa oamenilor acestora de a' iace 'rău 'cu orice preţ e atât de mare, încât 'chiar când sunt în grea primejdie nu se pot. împiedică de a-și. arăta aramă... Natural lucru, la un popor care -are în vocabularul lui: dictonul ::;,Schadenireude ist - die beste” 688, «i i 
NR ae Taj e Ii INC Ia e MR : « . NI: ta 4 

Duminică 27 august 1944: :-: a a Sa Na 
DI 

a . 

: Luptele la nord şi nord-vest au reinceput de dimineaţă. -Canonade și bombarda- mente aeriene se aud fără întrerupere, la o distanță” de:15—20 Em. de “noi. Înspre parcul Snagov:de asemenea. se aud: împușcături. de :armă. şi mitralieră. Ştiri căpătate indirect de la persoane sosite din capitală. declară că Bucureștiul a fost din--nou lovit astă-noapte : Teatrul Naţional, Telefoanele, Adriatica și Sărindarul. Cineva a adus şi ziarul Curentul, apărut azi dimineață în: Bucureşti.. Numele lui Pamfil Șeicaru a'dispărut de pe manșetă. Ziarul publica manifestul blocului naţional-democraăt, al partidului liberal, social-demo- crat şi comunist: Acesta din urmă e de-a dreptul ațâțător,: deosebindu-se prin ţinută de celelalte. trei. Ziarul. anunță bombardarea  Bănesei . de către avioanele anglo-americane, bombardare primită cu „ovaţii delirante” de publicul din capitală. Se anunță ocuparea Tecuciului și a Ismailului de către ruși, capturarea câtorva generali germani în România, printre care generalui Hansen, încercuirea a 12 divizii germane la sud-est de Chişinău, înaintarea aliaţilor în Franţa, care au ocupat Troyes şi se” găsesc ini apropiere de Reims, cererea de armistițiu a Bulgariei (?), sosirea lui Ribbentrop la Budapesta::Cetim cu înfri- urare toate aceste știri, care chiar dacă nu sunt în totul veridice,' aduc „totuși ușurare trecătoare în.sufletul nostru. - Aa Sa e aaa 
„* Curentul: confirmă bombardarea” Conservatorului. Au putut ovare scăpa subsolul şi pivniţa, în ciuda celor cinci vagoâne' de lemne depozitate în curte şi pivniţă? Între- bare chinuitoare. Aştept! cu” nerăbdare clipa" putinţei de plecăre, pe! drumuri grele, cu mașina mea. Ni Na i e Ia | La noi în grădină, aleea de trandafiri și buchetele de zorele ne intorc, din când în când, gândurile și grijile. Înflorirea lor'e o încântare pentru ochi. Lili stropeşte zilnic, fără grijă de avioanele'ce trec, călțunașii de lângă debarcader, ce-şi întorc, in sute de culori, petalele către soare. Lacul albastru şi pădurea din fund întregesc minunatul decor 
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al peisajului de inceput de toamnă ce se lasă asupra Snagovului. "Este oare posibil ca o 

asemenea încântare vizuală să fie îmbinată cu ororile auditive ce le indurăm fără între- 
rupere? PIE EU PI > a . ” 

Ora 10 seara. În cursul după amiezii; au sosit de la București d-nii Obretcovici 

şi Colman. Ne-au. istorisit zilele de neînchipuită groază petrecute în capitală in timpul 

celor trei zile de continuu: bombardament: Bucureștiul se găsește în stare de plâns. Tot 

centrul este la pământ, iar. oamenii, ieşiţi din adăposturi, nedormiţi, nespălaţi, nemâncaţi, 

îngroziți, par a fi nişte arătări. Guvernul lucrează în pivnițele Băncii Naţionale. Colman, %1 

care reprezintă în România, neoficial, pe ameiicâni, lucrează cu guvernul nostru. E foarte 

optimist şi-şi râde de îngrijorarea noastră. La Otopeni;'spune cl, au rămas foarte puţine 

trupe. germane, care fiind înconjurate. de trupele: noastre, trebuie să se predea de la un 

ceas la altul.. ., Ma sr A 7 a e - , Da e 

Pe la orele şapte.scara,'o canonadă puternică s-a auzit spre nord-est, nu departe 

de noi. Oamenii din sat spun că e la Turbaţi (5 km). Alte informaţii parvenite declară. - 

că această canonadă: s-ar da dincolo de Ialomiţa, la Balta Doamnei sau la Bâra, sate 

in imediata apropiere ;a: Curcubeului, unde sunt adăpostite Mama şi mătuşile. Ce o îi în 

sufletul lor, sărmanele? -.....:- :... E Ra 

_-: Cu lăsarea nopții, grija: ne cuprinde din-nou. Nu e plăcut să te culci în mijlocul 

canonadei, căci.nu se poate ști ce drum vor lua trupele germane în retragere, trupe ce 

se găsesc în imediata noastră apropiere. E drept că nu sunt decât nuclee fără mare însem- 

nătate, dar omul la dezesperare, multe poate face. Nu istorisea Obretcovici că ofiţeri ger- 

mani, izolaţi, trăgeau la București, din apartamentul lor, asupra trecătorilor de pe stradă? 

Acte de nebunie ale unor oameni încolțiți, ce-și mai închipuie că Fiihrer-ul lor reprezintă 

pe Dumnezeu pe pământ. e 

Luni 28 august 1944 Dita 

- Am petrecut 0 noapte fără somn, gândindu-mă la şcoală şi la Mama. Am incercat 

aseară să vorbesc la telefon cu Bazil Cheincux. Comunicaţia nu rni s-a dat. Mă hotărăsc 

să mă' duc, deci,-la Periș, să-l'văd pe Bazil: Am plecat cu mașina, la orele 9,30. Ajuns, 

la Ghermăneşti, aflu că trupe germane, cu tancuri, au ocupat, âzi dimineaţă, Căciulaţi 

la 15-km. sud de Snagov..La Ciofliceni sunt oprit pentru legitimare.” Rudi, “cetățean ce- 

hoslovac, neavând “paşaport, este somat să se dea jos din maşină. Cu multă greutate 

obţin învoirea de a mă întoarce la Snagov, pentru a aduce pașaportul. 1 se reține per- 

misul. de circulație până atunci. Grija mea era să nu întâlnim un avion german, care 

să ne mitralieze, iar pe de altă parte, să nu cădem peste vreun grup german in retragere, 

venind de la Căciulaţi. Ne-am întors cu bine la Snagov, am revenit la Ciofliceni, dar Rudi 

era tot în neregulă. Paşaportul nu cra vizat de la 1928(!), iar birou de populaţie nu. 

avea. După multe pertractări, căpătăm invoirea de a.merge mai departe. Suntem opriţi: 

apoi de coloane de soldaţi români, ce ne somează cu arma in mână să-i luăm in maşină. 

Luăm. doi, pe care îi depunem la șoseaua. mare. Aceasta e liberă. Ajungen la ferma lui 

Bazil, pe cate o găsim pustie. Ni se spune că toată familia a plecat de trei zile, insta- 

lându-se în satul Pefiş, la Prossa 5%. Bazil imi istoriseşte că acum trei zile, o coloană 

germană: ce se scurgea pe. şoseaua lui, a fost întâmpinată cu focuri de armă de un căpi- 

tan român, în dreptul fermei. Germanii s-au coborât; au mitraliat, imprejurimile, au, 

intrat în casă, unde au găsit pe toți vârâţi în pivniță. Au trecut prin clipe grozave. 

Germanii au: plecat apoi, dar şi Bazil s-a mutat la Prossa, căci ferma lui se, găseşte 

prea aproape de şoseaua București-Ploieşti. ui Ă 

„__ Bazil nu ştie nimic de bătrâncle cucoanc. Mă asigură insă, că au ce mânca și că 

cei patru bărbaţi ce se găsesc la fazaneria de la Curcubeu le poartă, cu siguranţă, de 

grijă. Ar îi trimis ieri un om cu bicicleta la Curcubeu, dar acesta s-a întors spunând că 

podul peste Ialomiţa ar fi distrus (!)- a 
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„> “Generalul Șova, cc se găsește cantonat. lai Prossa, spune că a fost-ieri,la Bucureşti pe drumul Periș-Buftea-Chitila. +. N e a La Periș se găsesc elemențe ale marinei române. De trei zile dezarmează Sute de germani, flămânzi şi. epuizați, ce se-predau îki trecere spre'Periș. i... La întoarcere, întâlnesc tanchete românești: la Tâncăbeșşti.. Aflu că ultimele rămă- şițe germane dela Otopeni au trecut dimineața prin Preoţeşti, Căciulați, spre Moara Săracă, îndreptându-se probabil spre Ciorani, unde se află, se pare, un depozit german de muniții, Şoseaua spre București e astfel liberă, SD ai - Am-ajuns 'cu bine: la Snagov, unde: mă așteptau 'niște raci gustoși, la prânz, pe care i-am înghițit cu multă poită.. Situaţia se limpezește, fără îndoială, ; Germanii, Încolțiți de trupele române, și lipsiţi de hrană și de muniții, se predau. Regiunea, noastră, va scăpa de luptă și de distrugerea de pe uscat. Cum nu avem trupe îngrămădite pe aceste melea- 

e 

man .sunt adevărate, germanii trebuie să.facă mare economie. de combustibil, . pentru ca să reziste” nevoilor imediate ale ultimelor zvârcoliri în vechiul regat. a a Azi nu s-au auzit alte: avioane, decât cele americane, ce au trecuț dimineaţa spre Bucureşti. Canonada (până la ora aceasta —3 după amiază), este redusă la rare bufnituri 

le germane, de toate felurile, oprite în sat, umplute cu mii de germani dezarmaţi,. flămânzi, demoralizați şi capturați în Teglunea vărsării Prahovei în Ialomiţa. Ofiţeri germani, . făcuţi 
prizonteri, tratează. cu autoritățile noastre internarea oamenilor şi a vehiculelor, care se 
îndreaptă spre cazarma de la capătul şoselei, 'de pe linia forturilor. Începând de aici, 

trupele germane, sunt arse sau distruse Până la acroport care, la rândul lui, poate fi socotit orice afară de ce era în realitate. Un parapet al podului de drum de fier, de la 
Mogoşoaia, e la pământ, iar echipe de geniști lucrează la reparația lui. Între Mioriţa şi arată în chipul cel mai fi 
Lascăr Catargi și Bonaparte sunt lovite. „ 

Mă îndrept cu emoție spre şcoală, prin Calea Victoriei, Palatul Știrbey a fost. bom- bardat și ars. Nimic deosebit apoi, până la Luterană, care începe. să ne. dea. o idee mai. exactă. asupra mentalităţii teutone.. locurile de pe partea .dreaptă sunt greu lovite. Molozul și cărămizile căzute au redus strada la o lăţime de 2—3 metri. Drogheria prie- tenului Rugină c arsă, probabil. cu toată marfa aflătoare înauntru. Mi s-a comunicat, mai târziu, că în același bloc şi-ar fi găsit moartea nenorocita de Elize Pandele, iar bărba- tul ci, Bebe, ar fi fost grav rănit; _ e Mă apropii de școală cu inima strânsă. Trec pe lângă Muzeul Kalinderu, avariat, şi intru în piaţa în care se întretaie : Brezoianu cu Câmpineanu. Un spectacol 'fioros 'se: prezintă în faţa ochilor. De la Ministerul de Război, pe Brezoianu, și de la'restaurantul 
428.



Cănuţă, pe Câmpineanu, toate casele sunt arse și distruse, până la și de-a lungul străzii 
Ştirbey-Vodă. Ridic ochii spre ceea ce a fost Conservatorul și mă împiedic de irizele ce 
au căzut în stradă de la etajul al doilea. Ferestrele de la parter se. arată sub formă de 

mari găuri negre, “iar, zidurile, goale, afumate și elc, au, înfățișarea de vechi ruine, Îmi 

fac drum prin.gangul: de intrare și -am plăcuta surpriză să constat că intrarea la subsol 

e liberă: Aceasta înseamnă că subsolul .nu . a ars, şi deci.nici pivnița. Așadar, cele. șase 

piane, adăpostite în. subsol și, lada de fier cu actele aflate în: pivniță au scăpat ae la 

dezastru ! Nu-mi vine să cred, şi în marea: mea. bucurie, sărut pe intendent şi pe Niculai, 

omul de serviciu.. Cum s-a, întâmplat aceasta, e o minune, cu atât mai mult că în acecași 

pivniță. se găseau Și trei, vagoane. de lemne, care s:au purtat frumos și nu s-au aprins. 

În schimb, locul' din 'curte, pe. care se aflau clădite alte două vagoane, se cunoaşte azi 

printr-un pumn de cenușă împrăștiată. Se pare că localul a fost lovit mai întâi de o 

bombă. explozibilă,; și apoi de o serie de bombe incendiare, care au aprins şi, toate clădi- 

rile. dimprejur, printre care și blocul vecin de la nr. 57, în care, locuia Alfred Alessandres- 

cu. Au scăpat și dosarele arhivei așezate în subsol, încât pierderile au fost mult micșorate. 

Au ars cinci piane cu 'coadă, cinci pianine, două harpe şi toate instrumentele cu arcuș 

(celli și. bași), cât şi acele de lemn şi de baterie, birouri,.covoare, scaune şi mese.. Pagu- 

bele. sunt mari, 'dar nu ireparabile. Totuşi, mă tem că vom avea greutăţi, căci pe de o 

parte intendentul îmi declară că inventariile par a îi arse, iar pe de altă parte, în mo- 

mentele de față, nu văd de unde putem să ne procurăm lucrurile pierdute. 

Am făcut un raport către Minister, cerând să ni se pună la dispoziţie localul. din 

Ştirbey-Vodă, în care am mai funcționat, și care a fost cruțat de bombardament, deoarece 

fusese ocupat de un comandament german. -. | E 

Am plecat. darecum:mai liniștit de la şcoală, iştiind că nu totul -a fost distrus, și 

am ajuns în Piaţa Palatului. -Aci, nimic n-a rămas întreg. Palatul, Ateneul, Fundaţia 

Carol, Dacia România, Clubul Agricol, hotelul Athente (aripa dreaptă, de rândul acesta) 

şi toate clădirile învecinate au fost, mai rău sau mai puţin rău, atinse. În acest decor 

dantesc, am avut prilejul să asist la o procesiune comunistă, alcătuită din câțiva oameni 

în surtuc și cu pălării, din numeroase femei de religie mozaică și din foarte mulți romi 

desculți, care manifestau în dreptul Palatului, purtând drapelul roș, iar unii chiar imbră- 

caţi fiind în bluze de această culoare ! Primiseră, se vede, primele trupe rusești cc au 

intrat la amiază prin Colentina, venind dinspre Buzău, şi care au trecut prin șoseaua 

Ștefan cel Mare, Bonaparte, Buzești, Elisabeta, îndreptându-se spre comuna Militari, 

unde erau încartiruiți. Ziarul Timpul poartă de joi 24 august numele lui Grigore Gafencu 

pe-manşetă. Este. o minune că localul ziarului a scăpat întreg, . afară de geamurile sparte 

din-bombardament.. Toate casele vecine au fost atinse, Octav 6 însuşi a scăpat de moarte, 

fiind uşor rănit şi arzându-i-se, alături de cl, pe strada Luterană, automobilul, în dreptul 

drogherici lui Rugină. e a 

Am prânzit cu el, cu Tiberiu şi cu prieteni de-ai lor la „Leul și cârnatul”, iar la 

orele patru, după ce' am căutat în zadar pe Rică Manoliu, pentru a-l lua la țară, am 

părăsit Bucureştiul. Profitând că şoseaua cra liberă, m-am dus la Curcubeu, in pădure, 

să văd pe Mama și pe tante. Le-am găsit ingrijate de not toți, și fără nici o veste de o 

săptămână. Nu știau nimic din ce se petrecuse de la 23 august, şi au fost extrem de 

mirate și de interesate de întâmplările survenite. Le-am lăsat ziare şi pâine, lucruri de 

care dusesetă lipsă. E posibil să Je fi zdruncinat chiar adânca admiraţie şi dragoste pe 

care o nutreau pentru poporul ales de Dumnezeu și pentru conducătorul lui. | 

Ă Ne culcăm liniștiți, fără grija avioanelor și a bătăilor de artilerie. Şi aşezându-mă 

în pat, mă urmăreşte viziunea. de la ora 13, a berăriilor de pe bulevardul Brătianu, ticsite 

de lume, umplând trotuarele până în stradă. Aperitivele, afară la mese, au reinceput, Şi 

cu aceasta Bucureştiul îşi reia viața întreruptă acum câteva luni, Totul rcintră în ordine ! 

Bucureştiul râde şi petrece ! În curând, va trebui să ne rcintoarcem in Str. Silvestru ! 

.“. . ” - > .. . . .. a . y , 

Bejănia, vreau să spun vilegiatura, inceteaza MI! 
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IE Aaa N. a. IA Fa 

30 august: 1944 - ae E Dă i ta tii i, Ni 

_Și totuși, lucrurile nu-sunt atât de simple, cum ar Vrea să o demonstreze bodegile capitalei. Armistițiul nu e semnat, iar trupele ruseşti continuă a cuceri” “orașele noastre, înaintând prin: foc: şi sabie. Demonstraţiile comuniste se tot, perindă: pe: străzi şi prin pieţe, iar tunul se aude fără încetare în depărtare,- ceea 'ce dovedeşte: că germanii se bat şi nu înțeleg, în ciuda atâtor grele încercări ptin care trec, să: depună armele. Cleştele, însă, 'se strânge. În -Franţa, ameticanii: au ajuns la Aisne ; în Italiă ating așa-numita linie gotică, “iar lă noi s-au trecut Carpaţii, în Moldova, pe la Palanca: și Oituz. Hitler ține încă armata și poporul. Cât încă? Și la: ce acte de dezesperare se "va deda la ultimul moment ? Ce gazuri, ce: otrăvuri, ce bacterii vor fi aruncate pe plaiurile noastre? Căci înainte de a i se tăia capul, mai are timp să facă mult rău. ...-... a, Mutarea la Bucureşti nu e atât de uşoată. Casa nu 'este încă grijită, camionul nu 
toare pentru Coana Mare. Aceasta devine din ce în ce mai greu de mânuit, și: mai obo- sitoare de convieţuit. Nu știu:ce o să devenim la iarnă, cu nevoile :pe care bătrânețele i le multiplică pe zi ce trece; 'cu egoismul ce se măreşte fără încetare, cu indărătnicia și setea. de a comanda, pe: care: natura ei tiranică și autoritară le ridică la înălțimi -insu- portabile.. Da II o aaa , a i APR Po , 

nu se poate conviețui, din:pficina naturii ei bănuitoare și tipicoase ?- Va fi. o iarnă urâtă fără îndoială. Nervii noștri vor fi puşi la grea încercate. Ai . mei putea-vor, oare, rezista după o primăvară și o vară atât de obositoare pentru sufletul și trupul meu ?.. -. 3 Se lasă noaptea. Împuşcături de:armă, auzite în tot:cursul: zilei, se întețesc. Se trage fără încetare, chiar.de lângă: casele noastre. Tragem. obloanele și ne vârîm- în' casă. La. noapte 'dorm din nowîncălțat,. 0 Ea ur i pa i PP PRR DR II „i pi 

; — manuscris. în creion (35 de file mici) tu — în, arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 
4 EI ! i i ă îi ai aa) i ai _ , 4 „TD 

NOTE: a a DR a e „_%5 Chefneux — familie înrudită 'cu'fâmilia Jora, 'din Romari: De origine franceză, se trage dintr-un ofiţer a] lui: Napoleon, stabilit în Moldova 'după 1812. În: Fondul M.. Jora — la U.C.M.R..— există o întreagă: corespondență de familie (descifrată și dactilografiață de. către Ileana Raţiu). De asemenea, in arhiva Ion. și. Ilinca Dumitrescu. se află câteva zeci de cărţi poștale: ilustrate, de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, înmănunchiate într-un album de epocă, documente în care familia Chefneux este adeseori prezentă. i 2 92%M. Jora a fost şi cronicar al ziarului Timpul, SI 621 Compozitorul se afla la Snagov, la vila cumnatului său Grigore Gafencu. 55 Vladimir. Renaud — copil crescut, în acea perioadă, în casa familiei Jora. | 69 Rudolf. (Rudi). !Fawrika — şoferul maestrului, i AR 60 Constantin Sichitiu — secretat la Academia Regală de Muzică „Și Artă dramatică din București. Numit în.1939..Conducea și secţia religioasă. În prezent, stabilit la: Paris (Dinu Sickitiu Cartior)... : .. SI aa | N ra pe E E : „%1 Mihai Popescu (n.. 1912) — secretar general al Academiei Regale de Muzică și Artă dra- matică din Bucureşti. Numit în 1940. În acea perioadă conducea și. emisiunea de radio Ora ostaşului. După 4 aprilie 1944, când clădirea Radio-ului a fost bombardată 'și distrusă, instituţia s-a aflat în refugiu la Bod. Mihai “Popescu a fost mai târziu, și timp îndelungat, documentarist şi a condus servi ciul de difuzare la Uniunea Compozitorilor. Este autorul volumelor Repertoriul general al creaţiei muzi- cale româneşti. | E | 
„52 Elena Popa — dactilografă-principală. : a îi IRI „633 , Schadenireude ist die beste”: „bucuria răutăcioasă la necazul altuia este cea mai bună „54 Colman (Kolnan) — director tehnic la, Româno-A mericana, , 65 Mircea Possa (Prossa?) — fost coleg cu M. Jora la Liceul Internat din Iaşi. 66 Octav — văr al doamnei Lili Jora. - De 
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ARAT JORA tt e 

a ps 

CUVÂNT LA DESCIIIDEREA CURSURILOR CONSERVATORULUI 
Pa 

ÎN 

a: sa 3 în a . 
Noiembrie 1944 

oare 

Ne încumcetăm astăzi să redeschidem porțile refăcute ale acestui aşezământ de 
vechi și trainic învățământ muzical românesc, după o lungă, dar grea și încercată va- 
canță. tă m aaa : ea Sai ta 

"Vacanţa şcolară este, fără indoială, o binefacere în învățământ, nu chiar în felul 
în care o concep, de: obicei, școlarii și studenţii slabi, care au ca deviză: „scopul unui an 
şcolar este să ajungem la vacanța mare”, ci sub acea de destindere a minții și trupului 
după efortul continuu făcut de asimila: cunoștințe noi, și de a adânci pe: acele vechi. 
Repausul pe care îl aduce anotimpul verii este astfel binevenit, nu numai pentru învăţă- 
cei, dar și pentru: dascălii lor, 'ce au nevoie și-ei de clipe de reculegere, pentru: a se pune 
la curent cu noile metode de învățământ şi cu noile descoperiri în domeniul specialităţii lor. 

Iată scopurile unei vacanțţii normale, iată, pe scurt, rosturile ci. 

Din nenorocire, aceste rosturi au putut fi cu greu împlinite în aşa-numita vacanţie, 

care la școala noastră se, încheie astăzi. Șapte luni şi jumătate am stat departe unii de 
alții, ocupați fiecare nu să păstrăm său să adâncim cunoștințele spintuale cucerite, ci să 

ne păzim fie prin luptă, fie prin jertie și chinuitoare popasuri, avutul şi viaţa. 

Dacă cei mai mulți dintre noi avem bucuria să ne revedem astăzi, gândul nostru 
cel dintâi trebuie să se îndrepte spre acei care au căzut, izolaţi, sau în grup, fie pe câmpul 

de bătaie, fie pe străzile sau în adăposturile orașelor bombardate. Victime nevinovate ale 

evenimentelor fără pereche în istorie, ce se dezlănțuie de cinci ani; acestor tineri talentaţi 
li-a fost scris să fie zguduiţi de cea dintâi și cea din urmă emoție a lor, nu pe scândurile 

unci scene spre care își îndreptau năzuințele, ci sub năpraznice sfărâmături de bombe 

ce au încheiat, înainte chiar de a fi început, rostul vicţii lor. 

„Al doilea gând, un gând de melancolie, trebuie să îl îndreptăm spre fostul nostru 

locaș,- din Str. Brezoianu, dărâmat împreună cu. o: măre parte din inventariul școlii, de 
aceleași bombe necruțătoare. Instrumente, mobile, note muzicale şi obiecte de artă au 

fost mistuite. Pierderea poate să pară nu atât de grea, căci zestrea școlii noastre nu a iost 

prea bogată. Model de Cenușăreasă, Conservatorul Regal din Bucureşti nu are măcar 

un local propriu, iar nenumăratele clădiri în care a sălășluit puteau sluji drept orice, afară 

de școală de muzică. Așa că din acest punct de vedere, se poate spune ca, 1 mod ideal, 

pierderile sufărite nu au fost deosebit de grele. Dar dacă astăzi, după bombardament, 

putem să ne consolăm cu ideea că ar fi fost mai rău dacă localul propriu ardea, şi 
impreună. cu el valori incalculabile artistice, nu e mai puțin adevărat că localul din 

Brezoianu, ci toate cusururile sale, avea un farmec al lui propriu, un acr de noblețe 

Şi de boicrie așezată ce se datora, fără îndoială, vecinătăţii cu minunata grădină a Cişmi- 

Biului, și care slujea drept decor natural şi izvor de emotivitate pentru infăptuirile artistice 

cerute de școala noastră. În locul florilor surâzătoare şi al copacilor romantici, vom 
avea de azi înainte priveliștea magazinelor .de verdeţuri, de brânzeturi şi de conserve. 5? 

Dar ce e mai grav, e că la începerea cursurilor nu avem scaune, nu avea mese, birouri 
și pupitre, şi că sunteim nevoiţi să recurgem 'la bunăvoința părinților elevilor avuţi, 

Pentru a nc împrumuta cele trebuincioase, până când vom putea, prin propriile noastre 
mijloace, să mobilărn şi să înzestrăm acest. nou Jocal, pe care am avut totuşi marele 

noroc să-l găsim, ruinat cec drept, dar l-am putut, în scurt timp, pune în stare decentă 

de funcționare. De d | 
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Ne instalăm astfel în al șaptelea sau al optulea imobil, de la înființarea, Consery rului, fără să-l avem încă pe al nostru. A 
Trebuie să vă spunem, Domnule Ministru, că la 15 octombrie curent s-au împlinit 80 de ani de când ființează acest aşezământ. Optzeci de ani în viața unei Școli contează, mai ales când mai toată elița artistică a țării aici și-a primit învățătura. Întocmisem un proiect pentru ca această aniversare să fie sărbătorită cum sc cuvine, dar evenimentele din ultimele luni ne-au fost potrivnice. Cum suntem lipsiţi, cum am mai spus-o, de strictul necesar, și cum vremurile sunt atât de grele, ne-am hotărât să amânăm această Sărbăto- rire, care rămâne să fie purtată deocamdată doar în sufletele noastre, prin voința înfăp- tuirii de bine și de frumos, virtuţi care în nici o altă parte nu pot fi atinse mai cu temei, decât între zidurile -acestei școli. i | | 

„„ Prezenţa, Domniei, voastre, Domnule Ministru, la această solemnitate, va fi pentru noi toţi un imbold mai mult în munca și perseverența noastră. Căci este întâia oară în răstimpul de 80 de ani că un ministru își dă osteneala să ia parte la. deschiderea cursurilor acestei școli. Vă mulțumim, pentru cinstea ce ne-o faceți și vă făgăduim, că asemenea furnicilor, ce nu-și permit prea multe clipe de uluială, când moșuroiul lor a fost năruit de intemperiile națurii, sau de capriciul unui trecător, să purcedem în această școală la reconstrucția bunurilor materiale pe care le-am pierdut şi la reînnoirea bunurilor spirituale şi artistice, pe care-această lungă și grea vacanţă nu a izbutit — totuși — să le smulgă din sufletul. nostru. . .. | a 
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„2 67 Conservatorul fusese mutat în Piaţa Amzei: o cu, 
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„CORESPONDENȚE. SPIRITUALE : ALICE VOINESCU — MINIAIL, JORA 

e 

x 

Îi “ALICE VOINESCU către MIIIAIL: „JORA 

__18 iulie 1944, Măgurele 5% 

Dragă Coane Mișukă, 

i Nici nu-ţi închipuiești cu câtă bucurie îţi trimit aceste rânduri în Bucureşti, aflând 
că acum eşti atât:de restabilit încât poţi veni chiar la Conservator.. Am avut tot timpu 
vești prin D-na Popa 60; dacă nu ţi-am scris, e că am ajuns într-un hal de apatie înfio- 
rătoare,; dar și-pentru că tot făceam cu D-na Popa planul să-ţi vorbim la telefon — ba 
chiar să ne aventurăm până la Snagov. Sil Dar D-ta ştii ce inseamnă azi să nu fii posc- 
sorul decât a două picioare — nici măcar a două roți modeste de bicicletă ! 
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Dacă ai ști ce dor îmi e de şcoală, ai ordona deschiderea cursurilor. Pentru un 
moment scriu la cartea despre Eschil 62 și am colocvii cu fete și băieţi refugiați la Școala 
Normală din Măgurele. Când te pot vedea la şcoală? Te rog spune D-nei Popa cam în ce 
zi vei îi în București, ca să mă.agăţ de D-na V. Slăvescu, 5% să mă ia cu Dsa, când 
pleacă dis-de-dimineaţă la Spital. Sper că nu ne vor vizita americanii în dimineața aceea 
și, la urma urmelor, voi face cunoștință cu adăpostul Şcoalei. | 

! Tânărul Lazarovici, 5: căruia îi încredințez aceste rânduri, mă roagă să îi admit 
să treacă un examen acum.. Eu n-am nimic împotrivă, dar, socot că aceasta trebuie să 
aibă loc la Școală în prezența D-tale. Dacă se poate, pentru timpurile anormale prin care 
trecem, cu admit să se dea lui Lazarovici un certificat de absolvire cu specificarea că a 
rămas dator un examen la mine, din cauza bombardamentului care a întrerupt activitatea 
noastră, şi că-l poate da îndată ce va fi o nouă sesiune de examene. Pentru mai multă 
ordine, alătur o declaraţie de care poţi D-ta dispune. - | a 

Până la bucuria de a te revedea, te rog să săruţi pe Coana Lilly din parte-mi, 
să transmiţi respectuoase sărutări de mâini D-nei Gafencu, iar pentru D-ta să păstrezi 
credința în o afectuoasă prietenie. . | 

ALICE VOINESCU 

2, N Aa ALICE VOINESCU către LILY şi MIIAIL JORA 

Costeşti 65, 8 august 1953 

Dragii mei Lily și Mişucă, 

„Dacă voi aţi trimis pachetul cu dragoste şi prietenie, eu l-am primit cu prietenie, 

dragoste și adâncă recunoștință pentru gestul vostru. Cerul era înnourat, orizontul aco- 
perit și în liniștea satului plutea melancolia resemnării. Stau lungită în chaisc-longue, 
in livadă, cu ochii închiși, privind înapoi, refugiindu-mă prin trecut — fiindcă nici o 
nădejde nu-mi deschidea cea mai scurtă perspectivă asupra viitorului meu. Zăceam.: Gestul 
vostru a izbucnit în viaţa mea de azi ca o fanfară de biruință !Nu vă pot. descrie ce 
efect a avut asupra mea. Simţământul că vă gândiţi la mine, în mijlocul Festivalului, 616 

că v-aţi smuls din cercuri de artiști şi de tineret din toate colțurile lumii, pentru a-mi 
trimite nu numai un salut fugitiv, dar pentru a mă răsfăța, pentru a-mi dovedi că mă 

iubiți şi că, poate, vă lipsesc în ceasuri de obștesc entuziasm. Simţământul ăsta operează 
ca o minune în mine ! Vă scriu plină de bucurie — parcă în viaţă, din marasmul in care 
mă inccam ! Bănuiesc că şi toate poftele de mâncare, Lily dragă, pe care, impreună, 647 
le jugulam, își ridică brusc capul în fața atâtor bunătăţi şi acum jubilează satisfăcute. 

Dar bucuria, mai presus de toate, că gânduri afectuoase mă cercetează din depărtare, 
imi dă putere să: mai cred în rostul meu de a mai trăi. Nu ştiu din ce colț adormit al 
fiinţei mele s-a trezit, brusc, convingerea că vă voi revedea curând. Şi chiar de ar fi iar 
Numai o iluzie, totuși simt că mă învie, că îmi revin puterile încrederii în mai bine. 

. Mâine se împlinește un an de când, după cea mai relativă legalitate, trebuia să 
iu acasă. Dar sunt in Costeşti. Și totuşi nu mă simt departe de ai mei dragi, de vreme 
ce el mă cheamă cu gândul, lângă ei, în centrul globului, in Bucureşti. Voi veţi îi, poate, 

obosiţi de zgomot, de lume, de agitație. Eu asist ca de pe o altă planetă — văd tot — 
aud in surdină tot, și perspectiva îmi dă şi avantajul de a cuprinde ansamblul şi, mai ales, 
de a vedea totul în culorile cele mai frumoase. Și totuși, a fi participat -aievea la această 
întâlnire, este un privilegiu pe care regret că nu l-am avut. M-a apucat un dor mare, 
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intens, dureros, de clasa! rea: Deși: în ultimul -an' se: ridicascră câpeiă de (iuiate îi unele acum premiate, altele nu = nici chiar-amintirea perfidiei” lor''nii izbutește- să-mi tulbure icoana: pură a, „clasei: mele” !-De altfel, i-am iertat de mult și le” doresc: succes în viață: — uneori, numai, câte-o. remușcare, tocmai biină 'să le trezească conștiința! : .. = 3 -Mişucă dragă; numele: Lalei-B.; 6% ale hii-M.:P: -650 și I.. Șerfezi 651 “mi-au 'deşteptat amintiri scumpe din anii dăscăliei şi pe-acea' a sărbătoririi de-25 de ani: de activitate, 6 Grandeur: et:-decadence: d'un professeuri -—-ce - apropiate“stâu laolaltă “Acum, “în loc de cirăâci, am în jurul: meu “un căţel: care mă, înțelege -din “vorbă domoală-:și câre nu mă părăsește o clipă, căci-stă la fercâstra mea când: sunt: în cameră; iar: în'livadă 'mă-păe zește, și pe'drum (acum am iar voie să. ies 'din 'ogrâdă) mă 'întovărăşește. 2:-un; pisoi mic cât -o portocală, :câre se urcă: pe'picior''să-l -dau 'huța,-sau doârme 'dus- pe 'uimărul meu::3.-un cocoșel (de rasă -yankee): care: mă 'ciupe"de 'picior;: ciuguleşte :nasturii rochiei, şi pentru a mă convinge că trebuie să îi dau pâine, :săre:pe genunchi; ':vorbindu-mi. păsă- rește. Am hotărât să promovez; ;„dompteur- de-animal& donăestice”.-Cum-vedeţi, am rămas “vechea: mâdestă: în-aspirațiuni” şi -veleități: E“-drept-că--mă surprind” uneori 'Visând -la: 6 cameră a mea în Bucureşti, la: libertate — and so on. -— Dâr “acestea 'sânț “visuri;--după cum.se arată... 
- = "“Perspectivă unei ierni viitoare în Costești mă înfioară. Dar nu vreau să-mi stric ceasul acesta de bucurie clară și intensă cu nici o umbră de tristețe. Ce o fi, o fi —'va avea Dumnezeu grija să nu dea omului mai mult decât poate duce. Acum îmi e atât de bine lângă voi! 

Ș i. CAnd'se va:da: Baletul? 49 ÎI +urmărese și mi-l închipuiese — ă ma fagon — dar, sunt sigură că voi participa la entuziasmul de „cel mai înalt nivel” ! În fond, aș avea dreptul să fiu furie, că sunt frustrată de atâtea bucurii legitime ! Cine nu a trăit în singurătate, culturală, nu-şi poate da seama ce se petrece într-o biată conștiință. Din fericire că e atât de frumoasă Biserica şi uşile ei de altar, şi câteva icoane! Şi comerțul cu câțiva bătrâni cuminţi și plini de humor e o mângâiere. Cărţile ar fi cea mai sigură resursă, dacă nu m-ar părăsi vederea: Îmi trebuie: ochelari mai tari şi sticle speciale la ochiul drept, în care, din pricina tensiunii colosale (24/12) s-a produs o tulburare. Zadarnic apelez la Bucureşti — nici la Târgul Frumos nu:au,aparate necesare: pentru; examinare. Am cerut o deplasare la Iaşi fără să fi obținut! vreun răspuns... Mă lastîn grija:lui Dum- nezeu.. Se SI Di 
i Acum:vă las. Să vă mulţumesc 2 Nu e destul pentru a: vă spune ce a. fost : gestul 
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. „i. .. Gândul vostru mi-a încălzit inima, iar gestul vostru, pentru, care „nu: știu, să vă mulțurese destul, a risipit ceața, de tristeţe și singurătate. în.care mă învăluiese, tot mai des, în timpul din urmă. Știu că sunt o-mizerabilă-ingrată faţă de toată -prictenia ce mă înconjoară, de departe-şi. de aproape, Dar voi; mă iubiţi chiar „aşa, urâtă, amărâtă:. și.» : hai să-i.spunem pe nume : bătrână, cum am ajuns !.:Poate.că..afecțiunea .va. face vraJa, Se o pape De aa „4-A N, AT i să, mă, scoată, într-o zi, din șurghiun, sub formă de,o tânără fermecătoare.! Numai că, 
cum pentru aşa fel de magie trebuie artă mare, vă rog;să: puncți talentul xostru. pe- lucru Și diri inspirația voastră să iasă opere mari. Atunci, cliiar .dacă eu nu ies tânără din > pd . - . CA . 137 L : . Xa 7 a . i ă | Costeşti, mă voi bucăra și-așa, bătrână coclită ! (tocmai coclită, nu, — dar serios matură !) 

„3 Cu-mpiide mulțumiri șiimult drag; ... o i 
a i 2 A NOINESCU 
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14 august 1958 

a ua i nau Dragă Mişule, 

Aș fi. dorit :să-ţi urez azi cu viu grai toate bucuriile la care se.poate râvni pe pă- 
mânt, începând și încheind cu Sănătatea —.dar Lily îţi va explica ce mă împiedică şi că 
n-ai alt rival decât pe însuşi Dumnezeu ! | | 

Sper să:te.văd cât de curând acasă și să-ți dau socoteala de toate telefoanele 
prietenilor, cunoscuților şi chiar necunoscuţilor câre m-au transformat într-una din multi- 
plele centrale telefonice deschise pentru cazul Mihail Jora. Sa 

Până atunci, dragă Mișule, te anunţ că eu am asediat cu petiţii zilnice Suprema 
Centrală. Cosmică, cerându:i cu vehemenţă să te tămăduiască de cariera de piatră, îi 
transformând-o într-un geyser !. Și Medicul Suprem a luat notă, după cum am aflat. 

-..* Mâinee 15 august — ziua Sf. d-tale Patroane — de vremecete-ai născut în preajma 
acestei mari şi luminoase sărbători. E tot ce pot face cu, un biet neputincios —'mais je 
ne regrette păs mon impuissance,. du moment que je puis abandonner mes amis ă de si 
puissants Patrons ! Îmi e foarte dor de mata — dar cred că „șuetele” cu acompaniament 
de râsete te-ar obosi încă. Mais partie remise n'est point perdu. Îmi amintesc ziua 

D-tale de acum 15 ani, petrecută la Teţcani. 55 Eram cu 15 ani mai tineri și ne bucuram 
de prezenţe dragi și prețioase. : .... .. | a 

”* Dar să întâmpinăm și Prezentul cu încredere şi simpatie ! Nu ştiu ce ţi-o fi scris 
pe atunci seniorul Michel de Montaigne 656. — azi, scotocind prin conştiinţa mea, n-am găsit 
decât gânduri mici, meschine şi grijulii, dar am dat 'de unul frumos al marelui meu 
prieten, care tot mai mă vizitează din când în când, și ţi-l trimit : „Gott, gieb mir cin 

reines Herz und edle Gedanken !” (Goethe în Wilhelm Meister) % | 
„Și te sărut cu mult drag din toată inima de soră mai... vârstnică | 

ALICE 
a) PE II 

Și tot din partea prietenului meu : "WVie es auch sei das Leben, es ist gut” &% 

'— manuscrise în cerneală , 

—“în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

Alice Poinesuj'(1885-—1961).-- esteticiană, -specialistă în istoria filozofiei, profesoară de istoria tea- 
trului unitara (1052 di O licaţile de primă însemnătate ale gândirii literare şi teatrale româă- 

nești moderne. Apreciată. studentă a lui “Titu Maiorescu, cu temeinice studii de psihologie şi filo- 

zolie, în străinătate, A. V.. devine, în 1913, doctor în filozofie la Sorbona. A. fost cea dintâi femeie 

din țara noastră care a dobândit titlul de doctor în filozofie şi una din primele femei din România 

care au susținut un doctorat în străinătate. În 1922 este numită profesor la Academia Regală de 

Muzică și Artă dramatică din Bucureşti. . _ E E 

„În anii regimului comunist, destinul de intelectual sclipitor al Alicei Voinescu se frânge, pro- 
fesoara intrând definitiv până la sfârșitul vieţii, şi după multe umilinţe, într-un con de: umbră. 
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Din 1946 până în 1983, când Dan Grigorescu publică la Editura Eminescu volumul Întâbire cu eroi din literatură și teatru, scrierile ei n-au mai fost editate, | i . 
(Unele informații din aceste note le deținem din volumul mai sus amintit, Ed. Eyninescu, col. Thalia, Bucureşti, 1983, studiu introductiv, antologie și note de Dan Grigorescu, și de la doamna Maria-Ana Murnu, soţie a sculptorului Ion Lucian Murnu, prietenă și deţinătoare a arhivei Alice Voinescu). . 

NEI f K 638 A se vedea şi Jurnalul de bejănie al lui M. “Jora, august 1944 (în acest volum, în secţiu: nea Documente Varia). Sa | i 
69 A. Voinescu se refugiase la Măgurele, la moșia doamnei Mimy: Spandonidi. Si 63: Elena Popa — dactilografă-principală în secretăriatul Acădemiei “Regale de: Muzică și Artă dramatică (aceeași din Jurnalul de bejănie, vezi nota nr::632), iii "ia 1541 M. -Jora era refugiat la Snagov, la'vila cumnatului său. Grigore Gafencu. -.. E „612 Monografia, Eschil, publicată în 1946, republicată în. amplul volum din .1983. ::...,; 633 Victor Slăvescu ( 1891——1977) — economist, istoric al “economiei: naționale, profesor. uni- versitar și om politic român, DE Aa ” „n 64 Tânărul Lazarovici”. este, actorul de mâi târziu Jon: Lucian. (n. 1924), „615 Costești — comună în nordul Moldovei,. lângă. Târgu-Frumos. După perioada de detenţie de la Jilava și Ghencea (aprilie 1951 — noiembrie 1952), Alice Voinescu'a avut aici domiciliu forțat, din noiembrie 1952 până în ianuarie -1954 când, cu ajutorul. unui 'grup. de oameni. de cultură (M. Jora, T. Vianu, D. Panaitescu-Perpessicius, M.. Nasta, V. -Eftimiu,- Camil Petrescu, F. Musicescu, Miliţa Petrașcu, Mariana și Ion Dumitrescu, Paul Constantinescu, ].. Al. Steriadi, G.. Breazul, G. Galac- tion, ]. D. Chirescu, Ion Manolescu, G. Oprescu, Marioara Voiculescu) .care a intervenit la auto- ritățile timpului, 's-a putut reîntoarce în București; -- i i „15 Festivalul Mondial al Tineretului, i et 

î 

i fi 

Pt pa 

., 

647 Doamna Elena Jora a fost de asemenea 'deţinută în anul 1952 (în lagărul de la Ghencea). 618 „Capete de Caiafe”: studenţi care formau pe atunci primul: nucleu comunist în Conser- vator. Căutau să-și recruteze adepţi, sabotau: O învinuiau pe Alice Voinescu pentru „atitudine reac- ționară””. (Vezi și articolul referitor la M. .Jora A început curătenia la Conservator de Cornelia Pascal, în Studentul român, București, 1948: „Republica Populari Română nu se sperie de lătratul "câinilor şi cățelușilor reacţiunii”). RDI %9 Lala Botezatu — corepetitoare la clasa de 'canto a lui C.Stroescu, -: ! a %0 Mihai Popescu (n. 1912) — secretar general al' Academiei Regale de Muzică: și Artă dra- matică. A fost și student al A: * Voinescu, la secţia actorie. Deţinut politic':(1957— 1964). (Vezi și Jurnalul de bejănie al lui M. Jora, nota nr. 631). 
, 2 %1 Ion Șerfezi (1913— 1992) — pedagog-teoretician, profesor la Conservatorul de Muzică din București (pe atunci conferenţiar la teorie-solfegiu). 

| , %2 La 8 iunie 1947, la Teatrul nostru (vezi în acest volum secţiunea Documnente-Varia, ScrI- Soarea lui M. Jora către I.D. Chirescu, '7 iunie 1947); îî îi îti ti 653 Când strugurii se coc. 
%4 Mihail Jora suferea de litiază renală, 
455 În amintirile sale, violonistul şi profesorul Vasile Filip consemnează: — „Într-o vacanţă de vară, am fost invitat de doamna Enescu la Sinaia, unde ne-am bucurat de aceeași atmosferă enesciană. Ca invitat era și Emanoil Ciomac. După un timp de ședere la Sinaia, am fost şi la Tescani, spre care am pornit în grupuri cu automobile. Acolo au fost invitați şi doamna Alice Voinescu şi Mihail Jora. Am făcut și eu puţină muzică, cu soţia mea, cântând din Sonata a III-a de Enescu. Apoi, împreună cu doamna Voinescu, am .aranjat biblioteca din conac”, (V. Filip — Scrisoare deschisă, Ed, Muzicală, col. Din amintirile unor interpreţi români, Bucureşti, 1982;.p. 33)- “59 A. Voinescu este autoarea cărții Montaigne, omul şi opera, prima lucrare amplă pe care o publică în România (1936). Eseul va fi republicat în volumul din 1983. . e Legăturile cu Montaigne sunt subtile aici: şi Montaigne şi Jora aveau același prenume, şi unul și-altul au suferit de pietre la. rinichi (sunt renumite de altfel cugetările lui Montaigne, după durerile cute pricitiuite de colicile renale). Rt 

„657 Goethe: „„Doamne, dă-mi o inimă curată și gânduri nobile!” . 
„.%5R Goethe: „Viaţa este bună, oricum ar fi: 
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MIHAIL. JORA despre ALICE VOINESCU 

(Referinţă): 7 | 

1953 

Alice Voinescu este cea mai strălucită personalitate femenină a generaţiei mele. 
O cunosc de aproape 40 de ani, când întoarsă in ţară, după. ce-și luase doctoratul la 
Sorbona, milita ca fruntaşă în mișcarea femenistă dinaintea primului: război mondial. 
Inteligența şi cultura ei trebuiau s-o mâie spre o catedră universitară. Dar ideile ei 
inaintate, cât și faptul că femeile, pe vremea aceea,-nu erau socotite apte de a ocupa 
înalte funcțiuni universitare, au văduvit universitatea românească de acest element 
excepțional; Sa o 

Devenind mai târziu profesoară de estetică și istoria literaturii dramatice la Con- 

servatorul de Muzică şi Artă dramatică din Bucureşti, Alice Voinescu a cinstit «acest așe- 

zământ, ca nici un alt profesor, timp de 26 de ani. - i | 

Cursurile ei, pe care veneau să le audieze profesori și studenţi de la Universitate, 

erau modele de argumentare pedagogică, de expunere ştiinţiiică şi de ţinută literară. 

Fiind coleg al ei, şi apoi director al Conservatorului, am putut realiza pe deplin 

ce reprezenta această mare figură în colectivul instituţiei noastre, pe care o slujea cu devo- 

tament şi conştiinciozitate rar întâlnite. Grav bolnavă, de inimă, venea regulat şi punctual 
la cursuri, pe care le expunea cu un avânt atât de tineresc şi de optimist, încât uimea 

pe studenţi şi studente, care o ovaţionau îndelung. | Ş Pi 

Ajuta cu slabele ei mijloace bănești pe studenții lipsiţi, se ingrijea de sănătatea 

celor suferinzi, mergea la ei acasă, aducându-le măcar o vorbă bună, când nu putea 

altceva. | , N 
Această ființă excepțională, care n-a făcut rău nimănui, dar care a dat prin luminile 

ei imbold şi dragoste de artă. adevărată „atâtor serii de tineri și tinere, care sunt astăzi 

fala scenei româneşti, se găsește azi, la: vârsta de aproape 70 de ani, gonită, bolnavă, 

lipsită de mijloace şi de ajutor medical, într-un sat răzieț din fundul Moldovei. Din punct 

de vedere pur omenesc, este o cruzime, iar din punct de vedere obştesc, este şi mai grav: 

este o greşeală. Pentru că ţara noastră nu-şi poate încă oferi luxul de a se lipsi de oameni 

având cultura, cinstea morală și destoinicia artistică şi ştiinţifică ale Alicei Voinescu. 

MIHAIL JORA 

N Sa 3 compozitor 

Tu ot a . —-text dactilografiat , 
şu* — în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

, Iu a, | 

CER ZR 1 cc a | Duminică 29 decembrie 19416 RCUL LIBER DE STUDII, mbrie_1946 
(Ma 

PROGRÂMUL SĂRBĂTORIRII A 50 DE ANI DE ACTIVITATE LITERARĂ AL 
0 SCRIITORULUI TUDOR ARGIIEZI 

o ATENEUL ROMÂN 
— DI. Gala Galaction: Amintiri de inceput | 
— "D-na Cella Delavrancea : Chopin Da o 
— DI. N. D. Cocea: Amintiri - | 
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= D-na Nela::Maria Dimitriu. se „ 
- DI. Mihail Jora m i Interpretări muzicale din poeme 

— D-na Tanţi Economu Veselovski : Recitări,;; — D-na 'Floria Capsahi: Ritmuri 

—PAUZĂ-— 

— Dl. Vladimir Streinu : Poetul ., -.: î. e aa —:Dl. - Mitiţă: Dumitrescu : Dans: pe: versuri; | a — D-ra Mariana Șerban : Recitări . Dă ERE — Dl. Mihail Jora. . 
3: Dl. Constantin Stroescu | 
— DI. Șerban Cioculescu : Prozatorul 
—..D-na Floria i] Balet i i 
„> Dl.. Mitiţă Dumitrescu |. Pat : A e — DI. Emil Botta: Versuri din Cuvinte Botrivile . . . —::D-ra- Mitzura Arghezi ::: Dans. .. -: . ae - 

| Poezii cântate i 

t 

.... criticul literar. Şerban Cioculescu își rememorează și comentează evenimentul. Iar fiica. poetu-: lui, d-na Mitzura Arghezi, nea pus la dispoziţie cu amabilitate o documentație. legată de „acest. program, | pat Pi 

NOTĂ: În volumul, său “de.A mintii (Ed. Eminescu, 'col.. A ărturii,. Bucureşti. 1981, p. 341—342), 

iai 7.“ DEMISIA DIN POSTUL DE DIRECTOR AL, CONSERVATORULUI! +2"! : e a a "(une 1947) a tota eu 

i Domnule Ministru, e erati atent 
: Acum” două luni, am avut cinstea să Vă spun, într-o audienţă de serviciu, greu- tățile:pe care le întâmpinăm în localul actual al Conservatorului Regal de Muzică și Artă dramatică din Bucureşti, local ce nu. corespunde nevoilor învățământului muzical. Cu acest prilej, V-am comuriicat că obținusem personal, cui: stăruinţi grele, printr-un jurnal al Consiliului de Miniștri din februarie 1944, cedarea imobilului fostei Școli de Război, din Bulevardul Brătianu, aparținând Casei Oștirii, pentru construirea viitorului local al Conservatorului nostru, care își așteaptă de peste 80 de ani, soluționarea. . PR „7. Socoteam, Domnule Ministru, că nimic nu V-ar putea bucura''mai mult decât âceastă veste şi ca atare Vă rugam să, dispuneţi intocmirea formelor necesare pentru ca Ministerul Artelor să intre definitiv în posesia imobilului sus-numit. Aţi-avut amabilitatea să-mi cereți datele și actele necesare, pe care să le inmânez D-lui Consilier H. Blăzian, 'care' se afla de faţă, pentru ca aceste formalități să fie im- plinite. i - - a aa Am trimis la timp D-lui H. Blazian jurnalul Consiliului de Miniştri, prin care şcoala noastră obținuse imobilul din Bulevardul Brătianu, și aşteptam cu incredere perfectarea lui. aş Dar, izbit ca de ttăznet, am cetit astăzi jurnalul Consiliului de. Miniştri din S'mai 1947, apărut în Monitorul Oficial din 24 mai 1947, pe carcilcitez: .. ...: .; , ta 
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„.:,, Ministerul Artelor = Consiliul de Miniştri in ședința sa de la S:mai 1947, având 

in deliberare referatul. D-lui Ministru, secretar. de staț'la' Departamentul Artelor -nr.-7817 

din 1947, şi văzând cele cuprinse în acest referat; | 

Având în vedere dispoziţiunile art. 10 din legea pentru organizarea ministerelor 

din 10 august 1929, cu modificările:ulterioare,:--::-- i: . 

Decide : paie Damietta 

Art. 1: Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 101 din 11 februarie 1944, publicat în Moni- 

torul Oficial nr. 55 din 6' martie 1944, să ahuleăză, î 

Art. 2: D-nii Miniștri secretari de stat la Departamentele Artelor și de Război sunt 

insărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a dispozițiunilor prezentului jurnal”. 

Cerând lămuriri D-lui Consilier H. Blazian, Domnia-sa mi-a răspuns că anularea 

jurnalului din 1944 se datorește faptului că a fost întocmit în timpul regimului Anto- 

NESCU; EEE 
Cum îmi este peste putință să înţeleg acest raționament, deoarece jurnalul din 

februarie 1944 implinea nevoia stiigătoare a unui așezământ de utilitate publică rămas, 

de atunci, în aceeași jalnică stare —, iar nu capriciul sau dorința de îmbogăţire a unci 

persoane particulare agreată de către regimul trecut ; 

i * Cum inii”este peste putință să înţeleg că Domnia Voastră, Domnule Ministru, aţi 

consimţit să retrocedați un bun pe care cu atâta trudă l-am obținut pentru însuși Minis- 

terul pe care cu onoare îl conduceţi ; 

Cum şcoala noastră pierde. astfel; ultima speranță de a avea vreodată localul ei 

a: : : pia a 

propriu, singura rațiune ce m-a indreptățit să accept, acum 6 ani, migălosul post de 

Director :al:așezământului jet ce i ae ta ERE 

22: + Dându-mi seama:că, în-ciuda “tuturor sforțărilor ce Ic fac.de a.păzi „interesele. per-: 

manente ale şcolii, mă lovesc: în orice clipă. de piedicile cele mai grele și mai. ncâşșteptate,- 

ce periclitează; însăși .exiștența: aşezământului, cena pu 
-Vă.rog.să.mă socotiți -pe «data prezentei- demisionat. din-postul de.Director al Con-. 

servatorului: Regal de. Muzică „şi Artă dramatică din. Bucureşti, :.. - 2 

i Brimiţi Vă rog, Domnule. Ministru,. expresiunea- înaltei mele" considerațiuni.. „.-. 
. sa poe amare om ea m mene 

   

  

E ID Po DD ae IE CI e Ea Ce -- 

— manuscris în cerneală, ciornă pe 3 file de caiet cu ... i: -. e îi 

pu  portative ze e ti : - 

- -. 4.1 în arhiva Ton şi Ilinca Dumitrescu... - 

|  “MIIIAIL JORA către IOAN D. CIIRESCU 

ape ag 
ap DR i o Si o 

17 iunie 1947: 

Dragă prietene, 

ul: Profesoral de azi, te rog să fii atât de bun să 
__ Neputând lua parte la Consili al d „te rog să at N S 

dai cetire scrisorii alăturate și să veghezi ca dorința exprimată într-insa să fie luată in 

Seamă. 

___ Sunt dezolat de a-ţi procura displăceri Şi plictiseli, în vremuri când fiecare are 

Suficiente la cl acasă, şi te rog să crezi in toată afecțiunea ce ţi-o port. 

Devotat, | 
e. 2. 2M, JORA et 

- ? . ; : 
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Mai rog să anunţi colegii că mâine dimineaţă, la ora: 10,30, se sărbătoresc cei 93. de ani de activitate didactică: a D-nei' [Alice] Voinescu la Teatrul MOStru. ie 
ra 

— manuscris în cerneală DD 3 — în colecția Titus Moisescu i 

— în: Muzica, Bucureşti, nr. 4; 11990, p.. 153.  .: 

. -f 

MIHAIL JORA către COLEGII DIN CONSILIUL PROFESORAL 

București, 7 iunie 1947 

„Stimaţi și iubiţi colegi, 
Să-mi fie îngăduit să lipsesc astăzi din mijlocul Domniilor Voastre:. E intâia oară, 

rârile ce le veţi lua, in-afară, de una : de a-mi cere să. revin asupra. demisiei mele. „Timp de şase ani am luptat, cu slabele mele mijloace, peritru a ridica şcoala: noas- tră şi 'a întări prestigiul ei şi al Domniilor Voastre. Când izbuteam, eram fericit ; când nu, sufeream. Dar niciodată nu pierdeam credința că mai devreme sau mai târziu, binele se va strecura pe nesimţite. Dar acum am pierdut această, credință. Şi cu pierderea ei, 

irevocabilă luată. 
Mulţumesc din inimă tuturor pentru concursul 'nepreţuit ce mi l-aţidat întot timpul acesta. Fără el, rostul meu, în şcoală ar fi dispărut demult. Iar dacă, . întâmplător, am supărat sau am jignit pe vreunul dintre Domniile Voastre, rog să-mi fie iertată vina. Ea n-a putut fi datorată decât, doar, tensiunii nervoase la care adesea am fost supus de frământările vremurilor tragice și tulburi în care am avut cinstea să lucrez cu Dom- niile Voastre, ca un coleg sincer și ca prieten devotat. 

“MIHAIL JORA 

:.— manuscris în. cerneală DR — An colecția Titus Moisescu ; 
4 

— in: Muzica, Bucureşti, nr. „1, 1990, p. .153 

NOTĂ:.0 scrisoare-manuscris identică se află și în Fondul M. Jora la U.C.M.R,, plic 41. 
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ROMÂNIA .. E 
MINISTERUL ARTELOR | Sa Si 
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ARTISTIC 
Str. Știrbey Vodă, 39 

Nr. 999/130 LA... n sii stiti iii uit op i CONSERVATORUL DE STAT DIN 
26 ianuarie 1948 ... -.,,. e ei i. i 0. , - BUCUREŞTI Ș an St, n BUCURES 

D-lui Profesor Mihail Jora 

Avem onoarea a vă face cunoscut, potrivit notei de serviciu dată de dl. Ministru 
Ion Pas, inreg. sub nr. 999/948, că sunteţi suspenda! din funcțiunea de profesor de la 
Conservatorul de Stat din Bucureşti, pe data de 2 ianuarie 1948, până la noi dispo- 
ziţiuni, Să at 

DIRECTOR, ii ie i iul 7 SEE SERVICIU, 
(ss) Felix Aderca DE a DI oa caci + (5) îndescifrabil 

d aa text dactilografiat 
— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R.. plic 52 

MINISTERUL ARTELOR - 
DIRECȚIUNEA APE AsrruLur ARTISTIC 

a Se dota e ruarie 1948. 
Conservatorul de Stat din Bucureşti 

» Avern onoarea a a vă: aduce la cunoştinţă că prin decretul nr. 196, publicat in Moni- 
torul Oficial nr. 37 din 14: februarie 1948, aţi fost coniprimat pe data de 1 februarie 

1948 din funcţia de.profesor-la Conservatorul de: Stat- din Bucureşti al R.P.R. 

DIRECTOR, | ȘEF SERVICIU, 
(ss) Felix Aderca, ERE E (ss) indescifrabil 

— text dactilografiat | 

— în Fondul'M. Jora, la U. c. ALR, plic 52 
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R.P.R. 
| Intrare Nr. 1009/30.1Î. 1954 Ministerul Învățământului _ ee e 

Aaa TĂI prize 
ta .. 

ORDIN AL MINISTERULUI. ÎNVĂȚĂMÂNTULUI - 
din anul 1954 

Nr. 330ii:: sai i Despre" reîricădratea: în Învățământul Superior a tov.: Jora Mihăil profesor la “Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din“ București. — Nr. 330 „..27, martie, 1954, : Bucureşti | - Având în vedere adresa Ministerului Culturii cu nr. 5965/20. III. 1954; Primul locţiitor al Ministrului Învățământului ; 

Pe . . LIRI 
ag | Pt Ia » "DISPUNE: ati i „it Na pt ai : : - ae „re a „. ap IT i, ;- pt pepe i 

1. — Ordinul Ministerului Învățământului nr. 98 din 25. 1. 1954 se completează în sensul că profesorul Jora Mihail se reintegrează în învățământ pe data de 1 februarie 

„. PRIM LOCȚIITOR AL MINISTRULUI 
pia 455) N. Dinulescu 

pt. conf. 
(ss) indescifrabil 

— text dactilografiat 
me — în Fondul M. Jora, la U.CM.R. — plic 48 ee Deere 

CONSERVATORUL DE MUZICĂ 
| Către „Ciprian Porumbescu”? tea 

- Tov. Profesor :7! --* Serviciul Cadre pp | | | MIHAIL JORA:-: -: Nr. 1159/8/1YV/1954 Sa Str. Silvestru Nr. 16 

Vă. facem cunoscut că in conformitate cu Ordinul Ministerului Învăţământului Nr..330 din 27: marție: 1954, aţi fost: reintegrai pe data de' 1: februarie 1948, iar de la Liianuarie 1954 reîucadraț ca- Profesor la Catedra de Compoziţie. ..:.. De Lia Vă rugăm â'lua legătiira cu :conducerea: Conservatorulni' pentru “reluarea activi: tății. 

DIRECTOR. Șef Serviciu Cadre, (ss) Ioan D. Chirescu 
(ss) Niculescu 

— text dactilografiat a N 
— în Fondul M." Jora, la U.CALR.,. plic '48 
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MIIIAIL JORA 

    

    

pi pe za a za Poti să că Ta ? - 

(1954—1962)-ei ne 

e ea 95% 
= rai . că pisi [. E ngrazrt ai nat e ti „Ii i Pr te 

Caracterizare a 'studenţilor anului: V--= si i ii 

tepe ba DEA ZE ee 

„.„.DAN CONSTANTINESCU este, cred, cel mai dăruit dintre toţi. Fără să-și fi fixat 

definitiv personalitatea, făcând încă incursiuni prin școala franţuzească, se caracterizează 

în toate lucrările lui printr-o distincție naturală a melosului, printr-un rafinament armonic 

de bună calitate și printr-o solidă stăpânire a formei. Capul lucrează impecabil.la, Constan- 

tinescu, iar inima încearcă să facă la fel, şi am convingerea că nu va rămâne: mai prejos, 

pe măsură ce focul tinereții va pune această inimă la încercări mai grele. 

  

ori e TA 
eat sate | a :,..- Ianuarie 1956 

Anul III a 

ALEXANDRU HRISANIDE. Temperament. fugos, cu porniri, repezi, dar - contrar 

regulei :— fără 'Spriri bruște! Tubeşte: miizică- și” scrie: cir” drag şi cu crituziasm.. Dacă 'nu 

intotdeauna'câlitateă cl înălțiinta-canțității? aceasta se dâioreşte fără. îndoială şi tinereții 

acestui element inteligent 'și- tălentati:Dar “ajunge” săi atragi atenția şi să-l dovedeşti 

slăbiciunile, ca să înţeleagă și să recunoască imediat defectele, pe care le va repara la 

primă ocazie; .. 

    

  

   

     
ie Lt cata ai pa ez a ::” Ianuarie 1957 

Raport de: activitate po 'serestrul-L e | 
e ea atei ar a | 

An III 

GHEORGHE COSTINESCU, care a intrat anul,acesta în clasa..de compoziţie, are fără, 
indoială dispoziţii: serioase: de "creaţie: Invenţia: melodică este de bun, gust: şi nu, lip sită 
de un rafinament cc sc dovedește di zi în zi iai ascuţit. Sistemul armonie, bine con 
tirat, încearcă pe alociiri evădări extră-toniale, făcute insă cu bun simţ, ȘI care il imbo- 
Bățesc şi-i dair sclipiri, e viii 

An IV 

ALEX ANDRU HRISANIDE. continuă. ascensiunea pe. care: darurile sale muzicale o 

făgăduiau.. Din.ce in ce mai-sâver cu el însuşi; izbutește să-și adâncească inspiraţia, să-şi 

canalizeze :clocotul fanteziei, să-şi croiâscă “drum Spre personalitatea artistică de mărimea 

intăi, pe care o va întruchipa în viitor... i , 
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1958 
NICOLAE COMAN. Temperament fugos şi sensibilitate, ce dau strălucire lucrărilor sale și un dinamism rafinat. Personalitatea sa incepe să se contureze, în ciuda incă a unor reminiscențe impresioniste franceze, ce îl urmăreau cu tenacitate până acum, şi de care izbuteşte încetul cu încetul să se lepede.:: ..:: 

24 ianuarie 1959 
RICHARD OSCHANITZKY. Din anul al IV-lea este, impreună cu Alexandru Hrisanide, cel mai talentat student din clasă, Influențat de Şcoala germană (Briickner, Reger, Hin- demith) ; lucrările lui au o temelie solidă, sunt bine gândite şi concepute, şi au o largă respirație. 
pi a a rep a: 

Pa „i ; Mii , Ca - Da Sa Ea | ÎN . 1950 

Semestrul II. Da Di 

În anul al IV-lea, RICHARD OSCHANITZKY, un element de reală valoare, a fost exma- triculat in: preajma examenelor, ceea ce din punct de vedere artistic constituie o mare pierdere pentri școală și pentru tânăra noastră creație muzicală. 

Anul al V-lea 

GHEORGHE COSTINESCU continuă să Jubreze incet, dar bine. “Veșnic neniulțurit, şterge intr-una. până când nimereşte nota justă în formă şi in gândire, fapt ce.dă lucră- rilor lui, o dublă înfăţişare, de solidă concepție şi, de bogată fantezie... i 

| Ai "25 martie 1960 
GHEORGHE COSTINESCU e cel mai dăruit student din clasă, având pe lângă o temei- nică organizație artistică, tendința vie de a se perfecționa și a ameliora incontinuu lucră- rile deja scrise. Această coriştiinciozitate ii dezvoltă spiritul critic, câteodată intr-o mă- sură, excesivă, ceea ce duce la o incetineală în lucrul său mai. departe. Totuși,: Costinescu rămâne unul din cele mai înzestrate şi mai temeinice elemente din școală, și am convin- erea că va da lucruri mari în viitor. 

1961 (2) 

Ianuarie 1962 

CORNELIU CEZAR, din anul al VI-lea, este un muzician cu picioarele pe pământ, fiind în același timp şi talentat. E muncitor, vine regulat la curs, scric destul de mult ŞI uneori foarte bine: E regretabil că, având atâtea: calităţi, să i se fi respins cererea de acordare a bursei „G. Enescu” pe anul în curs. Un mai chibzuit discernământ al comisiunilor c propunere n-ar strica. i n 
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Aprilie 1962 

CORNELIU CEZAR e cel mai dotat dintre toți cei trei viitori absolvenţi. E serios, e 
muncitor şi are o concepție muzicală lucidă. Operă Galileo Galilăi, începută în decembrie, 
e aproape terminată și reprezintă-fără îndoială o reușită încercare pentru un începător. .. 

i DRE II 
pă 

— manuscrise în creion, ciorne . 
„:::— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

„5 MARIANA DUMITRESCU către MIIIAIL JONA 

31 decembrie 1954 

BALADĂ LA UN MEȘTER ȚEPOS...t 

Frunză verde-a bobului, 
În urbea ciobanului, 
Mândru moldovean şădea, 
Muzichie compunea. . . 
Muzichie procopsilă, 
De ciraci blagoslovită, 
Și de oameni mult iubită... . 
Tată bun la-uvățăcei... 

„Geniu -clasic, dragii. mei. . . 

Dară frunză-a bradului, 
Acest geniu-al neamului, 
Până-n vara anului 
De-l tot descântăm aci, 
În Sertare-nfricoșate,. 

“Tinea pielre nestemate : 
„- Trei balete fulminante, 
„Lieduri abracadabraule, 
Sonățele subțirele, 
Suiţele mititele, 
Mari quartete. sunăloare. . . 
Giuvaeruri sclipiloare. .. 

„Le ținea, mări, ținea, 
um La sertar sub cheia, sa, 

Nimenea nu le vedea, 
Tinerii toți vorbea, 
C-așa mari minunăţii, 
N-au văzul românii vii. . - 
Să le auzi şi-apoi să mori, : 

„Ale Imi Jora comori... 

“0 În urma unei operaţii pentru piatră la rinichi, 

— text dactilogra 

— în arhiva Ion ș 

- Dar cea mai de preț comoară, 
I-o furară astă vară, 
Cei câțiva ce-l operară, 
După jale şi scandal, 
La Sertarul personal... 

Foaie verde şi votată. 
În cearceafuri înfăşală, 
Ofta lehuzica mea, 
Ochii peste cap dădea, 
Pialră mândră că năştea, 
Tot cu colțuri zimţuile, 
Tol cu ghiare ghintuile, 
Pialră neagrâ-utunecită, 
Muzichie negrâilă. . . 

“ Doctorii dac-o vedea, 
Tare mult se miniuna, * 

- Pe'ca iute tăbăra, 
Și din gură-așa grăia : 

„D-alci, [rale-miu doelor, 
Piatră de compozitor. . . 
Ce de-a colțuri zim[uite, 

Ce de-a unghiuri ascuțite. . . 

Multe d-astea n-am văzul...” 

Spuse-un doctor pricebul, 
Mai bălrân şi psiholog, 
Luând pialra ca 2ălos, 

Și cârpind în urmă-i golul : 

„Cum e turcul, şi pistolul. .." 

i Jlinca Dumitrescu 

 



MIHAIL JORA 
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2 kile jumătate, sau mai puțin, după numărul persoanelor). Se lasă să fiarbă bine strecori,,mestecând.: cu; lingura, până trece: totul. Se mai pune o dată pe foc, să dea în fiert. (Eventual se pune smântână după gustul fiecăruia). (Eu nu pun, căci găsesc că se strică: gustul, supei.) 

-+ az ea tipe Sc auu TR Ă Ai Pe zi E : 
— manuscris în. cerneală neg rai ta ua = în.arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu. ,: 

       

      

    

Pt 
a 

, Me : îa ei sai Îi şi ela MIIAIL JORA i i a _ NR 

GEORGE ENESCU, ÎNTEMEIETOR DE ȘCOALĂ MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ 

aaa : ia 2” odtoaibrie 1955 

Faptul de a aduce în faţa dv. un prinos amintirii aceluia! ce a'fost George Enescu mă tulbură și mă neliniștește, .- N LA Raza Mai întâi pentru că iau cuvântul pentru întâia oară, în acest lăcaș suprem. de cul- tură, în fața unui auditori alcătuit din cei mai reprezentativi oameni” de ştiinţă și de artă ai țării româneşti: -- E a is Iar în al.doilea rând, pentru că subiectul conferinței ce. mi s-a făcut 'cinsțea de a mi se cere e.de natură: să mă'erhoţioneze într-atât, încâț' să-nii 'adumbrească' modestele mijloace de tălmăcire, ce-mi--stau: la îndemână în mod obișnuit. Şi e firesc să fie aşa, căci n-au trecut :nici șase luni „de când a sosit vestea care Curmă''nădejdea de a mai revedea pe acela ce imbina într-o perfectă simbioză măreția spiritului cu: bunătatea ini- mii. Suntem încă prea aproape de dureroasa despărțire și ne âflăm desigur. prea: departe de uriașa apariție a fenomenului Enescu... a L-am cunoscut într-o seară, de iulie, în 1909. DS RI , Era tânăr, dar deja, artist consacrat, iar eu ua” ădolescent proaspăt ieșit de pe băncile liceului. Nu e.de mirare deci că, de la cea dintâi întâlnire cu cl,' să. fi fost sub- jugat nu numai de violonistul ce pătrundea în adâncurile sufletului nicu, - dar și "de omul care mi se părea atât de deosebit de cei din jurul lui. | | CR Avea o căutătură cum nu mai întâlnise; părea că te străpungeicu' privirea ; de fapt; te dezmierda... Ținuta-i era mândră, dar în acelaşi timp modestă. Iar vorba lui domoală te îndemna să ascuți urechea, și.cy:ce “dragoste urmăreai apoi cuvintele pline de duh ale acestui povestitor innăscut tim 

EI 
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„Seara.aceca a insemnat pentru mine începutul inceputului. Au trecut 46 de ani, dar 
simțămintele trezite atunci în sufletul adolescentului sunt păstrate cu grijă în acela al 
omului ce se află în tinda bătrâneții și care stă:azi îni faţa dv. 

„Iată de ce,mi-e teamă să nu mă înduioșez prea mult, vorbind despre maestrul 
muzicii noastre, fapt. pentru care vă:cer toată ingăduința. 

S-au împlinit. de. curând 74.de ani, de când într-un. îndepărtat, cătun din fundul 
Moldovei a deschis ochii spre nemărginire acela ce afost sortit să devie unul din. cei mai 
mari. muzicieni :ai timpurilor noastre. Al optulea fiu al lui Costache și al Mariei - Enescu 
a rămas, totuşi, unicul vlăstar! al. lor, deoarece:toți ceilalți frați şi surori ce-l: precedaseră 
muriseră de:timpuriu,. înainte ca el să fi venit pe: lume, Este deci foarte probabil că, 
dacă. ar. fi trăit. cu toţii,:nu s-ar, mai fi născut .al optulea copil, iar muzica românească 
ar fi rămas încă mult; timp: în starea de vitregie. în care se găsea prin anii. 1880. 

„În. acea; vreme ;0. mișcare muzicală. serioasă nu se. ivise' în ţara . noastră. Muzica 
cra, socotită, drept. o distracţie, 0 îndeletnicire artistică ușoară, ce- şi găsea . întrebuinţarea 
la chefuri prin tarafurile de;:lăutari;. Acestea alcătuiau de altfel însăși baza, muzicii“ s0- 
cietății noastre de atunci. - ii 

E drept că-prin. foile de „zestre ale! fetelor din marea și mica a biurghezie « se găsea 

trecut, printre altele,:ca aport al acestor. fete, de a şti: franțuzește: și. de a cânta la pian. 

Nu e greu de închipuit cum, cântau. și ce; cântau, căci ele primeau învățătura „muzicală 
de la guvernante, germane sau franceze, niște biete. femei.scăpătate ce nu izbutiseră să-și 

găsească un rost în țara. lor. De altfel, se „găsesc încă și azi prin anticariate maldăre de 

note muzicale din acele vremuri,: legate în volum: și alcătuite dintr-un pestriţ amestec 

de fantezii și. potpuriuri: din opere. italienești, din valsuri și- cadriluri la modă și, câteo- 
dată, din așa-numite „romanțe naționale”, compuse sau aranjate de compozitorii timpului. 

„ Diletantismul muzical ce se întindea de-a lungul ţării nu era de natură să. incurajeze 

nici pe compozitorii autohtoni, admițând că aceştia ar fi fost mai iscusiți decât „executan- 

BE De fapt, ;şi unii .și alţii erau cam de: acecași putere. Fă „id 

“Mai întâi, compozitori. români mai că. nu existau. Erau amatori, necunoscătcri 

ai elementelor de bază ale muzicii.: armonia şi contrapirictul. Când nu și le însușcâu : din 

literatura muzicală : străină; inventau melodioare naive, de un gust dubios,: pe care le 

numeau „romanțe naţionale”. ,  î..: ” | 
Alături, de aceștia. se. mai. afla: în țară un alt gen de compozitori, de origine ger- 

mană sau italiană, aduși din țările lor pentru a forma cadre didactice la conservatoarele 

nou create din București şi din Iaşi. Aceştia erau desigur Superiori elementelor autohtone 

din punctul de „vedere al tehnicii pe care o invățaseră în ţara lor. de baştină.. Dar din 

punctul de vedere al: inventivității melodice și al construcţiilor muzicale erau aproape 

tot.atât de, săraci. Meșteșugari. mai: mult sau mai puţin isteţi, ci incercau să potrivească 

cele învățate în şcoală cu spiritul muzical înapoiat ce domnea la noi. 

Cercetând astăzi manuscrisele şi puţinele tipărituri rămasc, putem constata naiva 

artă icșită din pana acestor compozitori, dornici de a fi pe placul unui public necultivat 

şi ne putem dă seuma cât de puţine lucrări muzicale din acea vreme „pot îi priv ite astăzi 

sub altă prismă decât cea documentară. E i , 

În astfel de împrejurări, apariţia lui. Gcorge Enescu pare. cu “atat mai i impresio- 

nantă; cu cât,nu- şi are asemănare în istoria artelor .in general, nici în istoria muzicii in 

:special. ” 

SCI Geniile” muzicale ale tuturor timpurilor s-au ivit numai  duipă ă ce terenul fusese 

indelung şi migălos pregătit: de înaintași.. E o lege ce se impune in genere peste.tot. Nici 

Bach, nici Mozart, nici Becthoven, şi nici W agner, n-au răsărit izolaţi, ci precedaţi timp 

de decenii „de compozitori mai mărunți. 

În Franţa s-a întâmplat la fel. Numai 0 îndelungă tradiţie muzicală a putut produce 

pe Berlioz, și apoi pe Debussy. De asemenea, în Rusia, ivirea lui Musorgski,-a lui Stra- 

vinski sau a lui Prokofiev s-a datorat înaintaşilor mai modeşti apăruţi cu mult inaintea 

lor, Glinka Sau Dargomijski. A Ra „ | i pa . 
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"Dar chiar în tară la noi, dacă cercetăm celelalțe: arte, observăm o linie „ascendentă 
4 : să . Se pr DD a , , : 
in decursul timpului. ca 

n poezie, se pleacă .intâi de la îraţii Văcăreşti și de. la Cârlova pentru a ajunge, 

E Da , ; NEI i. 

după cincizeci de ani, prin. Bolintineanu, Grigore Alexandrescu şi "Alecsandri, la Eminescu, n pictură, de asemenea : înaintea. lui Luchian au trebuit să apară: la :mijlocul secolului trecut Tattarescu, Rosenthal, Levaditi, 'apoi mai târziu Andreescu Şi Grigorescu. 

„Cât de :departe: mă pot: purta: amintirile "copilăriei, întâlnesc ':muzica. Aceasta, pentru că nu au existat. vreodață granițe între viața și arta: mea.. Am -simțământul, sau iluzia, că am trăit, am respirat, 'am' gândit veșnic în:muzică.. + in; i aa E „Şi “totuși nimic mai puţin. muzical! decât “mediul înconjurător 'al copilăriei. mele. Mama nu. era muziciană; decât: din: instinct ;: iar în! ce-l privește! pe tata; cânta uncori din vioară: în clipele libere ce-i: lăsau treburile agricole.. Asta:i totul... De altfel locuiam la ţară și vă las să gândiţi singuri'cc poate însemna viața muzicală într-un cătun pierdut din Moldova... i, pe i i „it Astiel, fără ca mai nimic să fi fost pregătit, fără ca nimeni să-l'fi prevăzut, apare pe. neașteptate, ieșit din: străfundul gliei româneşti; acest Făt-frumos: al' muzicii, Muzicieni ca Wiest, Hiibsch și chiar Flechtenmacher sau Caudella, străini de țară şi de sufletele noastre; nu au putut înrâuri starea, înapoiată muzicală din acele:timpuri, nici să lase în urma lor o- temeinică producție artistică: :u.: i. î. Da iai i „i, De la acești compozitori minori se ajunge direct la: Enescu; printr-un Salt: neîntâl- nit încă, ceea ce ne îndreptățește a susține că la noi adevărata 'artă muzicală se ivește cu el, omul al cărui geniu s-a răspândit de pe meleagurile noastre, „peste 'două continente, de-a lungul unci jumătăți de veac... pipe m d i Mie „5. Acesta este adevărul și atunci trebuie să ne punem îndată întrebarea : . ni Cum ar fi evoluat. viața muzicală:românecască şi ce s-ar fi ales de, dânsă, dacă al optulea copil al lui Costache și: al Mariei: Enescu nu s-ar: fi născut ? E | „ Cred că s-ar fi produs mai înțâi o mare întârziere în deșteptarea noastră muzicală. Dacă ţinem -seama de mentalitatea părinților noștri, cărora le era teamă, „AȘ zice aproape rușine, de â-și lăsa copiii să: înveţe muzică, socotită drept lăutărie, e neindoios că cea mai mare parte: dintre muzicienii: generației mele ar fi fost nevoită să-şi aleagă alte cariere. :: -. NN a Pe cât se inflăcărează părinţii de astăzi, care la cea mai mică licărire artistică a odraslei lor își închipuie că se -află în faţa unui copil minune şi-l.socotesc- ca atare, de cele mai multe ori în mod ridicol, în aceeaşi măsură încercau părinții noştri să infrâneze clocotul tineresc ce se revărsa din sufletele noastre, îndreptându-l spre alte țeluri. Iar dacă totuși am izbutit cei mai mulţi dintre noi, după grele încercări, să ne impunem voința de a învăța muzică, aceasta se datorește fie intervenţiei directe a lui Enescu pe lângă Părinţii noștri, fie riumai marelui renume și aurcolei de care era înconjurat maestrul, fapt ce le scormonea trufia; făcându-i să creadă că odraslele lor ar putea fi, cândva, inconjurate de aceleași onoruri şi ar putea să se bucure de aceleaşi succese ca și băiatul lui Costache Enescu de la Liveni: e: i: e SI „. Șiiată cum,.dacă până la începutul secolului, prea puține elemente românești se îndreptau hotărât spre muzică, indată ce numele şi renumele lui George Enescu au ajuns 
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până in orașele, târgurile și satele noastre, pâlcuri de tineri din toate clasele sociale au 
purces spre școlile din țară şi străinătate, pentru a învăţa temeinic muzica, după ce mai 
întâi învinseseră împotrivirile părinților lor. : : | Re 

Dar dacă această îndreptare spre muzică a tineretului de la începutul veacului, 
fie în direcția execuţiei, fic în aceea a creaţiei, se întâmplă în mare parte sub influența 
mirajului enescian, nu e mai puțin adevărat că această înrâurire era indirectă, căci con- 

tribuția pozitivă și personală a maestrului nu intervenea. încă.  . ::... i. 

Ea va apărea mai târziu în diferite feluri. - RR e E 
- Mai întâi, nici-unul dintre noi, oricare ar. fi fost specialitatea lui, și cu orice pro- 

fesor ar fi invăţat, nu-şi găsea liniștea înainte de a se îi dus în pelerinaj la: maestru şi 

înainte de a i'se fi supus. Părerile, sfaturile, încurajările, criticile lui rămâneau întipărite 

in mintea. noastră.. și -erau -urmate cu sfințenie în pofida oricăror alte consideraţiuni. 

: Căci maestrul cobora adânc în miezul lucrării, îi descoperea luminile și umbrele, 

Je tălmăcea apoi cu sănătoasă plasticitate, făcându-te să înţelegi mai bine propria ta 

operă. Iar dacă aceasta nu era lipsită de însușiri; o cânta în concertele lui de violonist 

sau de şef de orchestră, dându-și toată silința: să o prezinte în cele mai bune condiţii. 

Și nu puţin lucru însemna pe vremea aceea executarea unei lucrări românești în concerte 

publice. în SN a 
i Înființarea. de! către Enescu a premiului de compoziție ce-i purta numele, și care 

s-a decernat sub președinția lui timp de 34 de ani, a fost incă un foarte puternic” imbold 

pentru înflorirea creației muzicale românești. Acest premiu însemna pentru tinerii muzi- 

cieni, pe lângă un ajutor bănesc, bine venit, o consacrare şi primirea, lor în rândul crea- 

torilor. de clită.: Era ceva asemănător cu „Prix de Rome”, dar în care oficialitatea nu 

avea nici un cuvânt de spus. Căci această oficialitate, când nu dovedea rea-voință faţă 

de sforțările' tinerilor. iuzicieni ai generaţiei mele, strălucea prin dispreţuitoare nepăsare, 

ce se tempera doar prin intervențiile hotărâte ale maestrului, când nedreptăţile ne loveau 

! 

prea crunt. Me c E e e j 

: Aşa că, 'şi prin această activitate extramuzicală, nu cu puțin a izbutit Enescu să 

întărească. plăpânda, temelie a şcolii muzicale românești. o e 

„=: -De asemenea, cu' greu își poate închipui cineva astăzi ce a insemnat pentru tine- 

retul muzical de dinaintea celui dintâi război mondial execuțiile la Ateneu a atâtor capo- 

dopere, dirijate pentru prima oară în România de maestrul nostru. Într-o. vreme în care 

nu exista radio, iar. imprimările pe plăci erau rare și rău făcute, audierea Damnaţiunii 

lui Faust, a. Șeherezadei, a Nochurnelor lui: Debussy, a Simfoniei a Iă-a, a actului al 

III-lea din Parsifal, a Simfoniei a II-a şi a Suitei a-II-a ale “maestrului, “Şi altele, insem- 

na pentru. noi, În afară de nemărginite bucurii artistice, mândria de a ști că datorită lui 

modesta capitală, a ţării se ridica la înălțimea muzicală a marilor. metropole ale lumii. 

„- .-* Creaţia lui Enescu a fost însă ceea ce ne-a pătruns mai mult și ne-a dat. imboldul 

de a iscodi la rândul nostru, tainele expresiei muzicale româneşti. m 

Enescu a fost, înainte de toate, compozitor român. - | E Ie 

Tot ce a scris, a răsărit din adâncul ancestral al sufletului său de moldovean, chiar 

atunci când gândul său muzical (și aceasta se întâmpla foarte des) a stilizat într-atâta 

incât părea înstrăinat. - a i _ 

Pentru majoritatea ascultătorilor noștri, în afară de Poema română Şi de cele două 

Rapsodii, care lovesc auzul prin tematica lor de folclor sătesc, şi mai ales de folclor 

orășenesc, celelalte lucrări ale lui Enescu (cu excepţia Sonatei a III-a pentru vioară şi 

pian) sunt socotite străine de simțirea românească, având mai degrabă o concepție Bor 

mană sau franceză. Cât de greşită e această credință o dovedesc părerile critici or în 

afara hotarelor noastre, care, mai clar văzători, şi-au dat seama că în gândirea muzicală 

a lui Enescu zace ceva străin de simţirea lor şi, fără a-i putea preciza melosul românesc 
ce-i stă la bază şi pe care ci nu-l cunoşteau, au fost unanimi în a afirma că opera mas” 

trului este scrisă de un compozitor din sud-estul european. Căci Enescu, „oricât de mult 

ar fi trăit în Occident, a fost încontinuu următit de amintirea muzicii ţării sale, amintire 

4 
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ce, se strecoară ca un uşor parfum de-a lungul creaţiei lui, începând cu Simfonia:în Mi bemol şi cu primele două :Suite pentru orchestră, trecând prin Simfonia, a. III-a, Sonata de violoncel, cele trei Sonate de pian și Impresiile din. copilărie, pentru a culmina cu Sonata a III-a de vioară, cu Oedip, şi cu Suila sătească. e | 
„Și astfel, spre deosebire de Bartok, de pildă, care-şi alege materialul sonior direct din folclor, Enescu şi-l.construieşte pe al lui, singur, printr-o:adâncire și o stilizare a gândirii muzicale populare ; crecază un stil muzical-:propiu, de o .rară originalitate, și croind calea muzicii culte românești, devine ctitor" de școală. - Să mai adăugăm şi cinstea profesională fără de pereche a maestrului, ce ne-a călău- zit pe fiecare dintre noi.. . | Ie | e RR “Tot ce a așternut compozitorul Enescu pe hârtie. poartă pecetea unei nobile, inspi- rații şi a unei indelungi şi răbdătoare puneri la punct a lucrării. Nimic n-a fost. scris la întâmplare, iar conștiința sa de muzician cinstit n-a avut nevoie să ascundă. vreodată ceva de care să-i fi fost rușine. Si Aa i „„ „Ascultaţi ce ne spune:el însuși : -- 

.. 

SD 

„Lucrez încet şi în taină... Sunt urmărit de îndoieli, dar nu cunosc deznădejdea ; sunt prea umil pentru a-mi oferi luxul de a-mi: pierde nădejdea. Lucrez în bucurie și în durere. Mă. simt ca acele femei copleşite, care poartă în braţe prunci sănătoşi, bine alăp- taţi. Ele sunt gata să cadă de.oboseală, dar sunt fericite. În sfârşit, : nu sunt niciodată mulțumit cu totul, niciodată. Dacă âș fi într-o zi, aş înceta îndată să mai compun, pentru a opri pe vecie-o clipă minunată. .. Unui tânăr compozitor care ar veni să-mi. ceâră sfatul, i-aş spune următoarele : Fii dumneata. Nu trăi cu frica de a face mai mult sau “mai puțin decât vecinul dumitale. Dacă ai ceva de spus, spune-o, în felul dumitale, va;fi bine. Dacă n-ai nimic. de spus, taci. N-o să fie mai puțin 'bine.. Nu fi urmărit: de ideea progresului. artistic. În artă nu se progresează decât dacă umbli foarte încet. Nu căuta un grai nou. Caută-ţi-l pe al dumitale, adică, mijlocul de a tăimăci: cum e mai bine ceea ce zace în dumneata. Originalitatea o capătă numai acela ce n-o caută...” : -- “În sfârșit; mai avem de învăţat de la el însuşirea de a fi modești şi. de a ne face datoria fără îngâmfare. Noi îi cunoaștem de mult modestia. Străinii au aflat-o și ci acum. „Iată ce ne spune Bernard Gavoty, care a redactat amintirile maestrului apărute la Flammarion la începutul anului 1955. | a |. „Într-o seară la Strasburg, un duet între Enescu şi Menuhin, în dublu concert de Bach. Pe scena palatului de serbări, maestrul și discipolul, unul lângă altul, așteaptă cu arcușul in mână. Enescu atacă cu acea robustă. sinceritate a oamenilor cărora le place să spună adevărul. Menuhin îi răspunde, furişează sunetul lui argintiu în pânza pe care o es fără întrerupere corzile în jurul lui. O clipă unică în mijlocul /argo-ului, când cele două violine desenează. arabescuri înlănțuite, asemănătoare cu două suflete ce se întâlnesc pe culmi. . -: i + „In-seara următoare... Enescu recită două sonatine pentru violină și clavecin și două sonate pentru violină solo (tot de Bach). Câtă știință pentru a face să învie o gigă umilă sau o modestă gavolă şi câtă îndrăzneală pentru a ataca pieptiş monumentala ctaconă. E nevoie de experiența unei vieţi întregi, datorită căreia, din veac în veac, bă- trânul Bach retrăiește sub degete inspirate, străluceşte timp: de' câteva clipe, pentru a reintra apoi în umbră şi a fi batjocorit de virtuozi. .. După concert, regăsesc pe Enes- cu .la doctorul Pautrie, prietenul său de totdeauna. Vreau să-l felicit, să-i destăinuiesc bucuria noastră a tuturora, :recunoștința obştească. El schițează un gest indefinit, care trădează marea sa răbdare şi nădejdea adeseori:amăgită, ȘI spune: ,,... Caut numai să 
așez puțină lumină pe aceste comori...” .. . > DE 1 2. Auziţi!,.. ;,Je cherche seulement ă mettre un peu de lumitre sur ces trâsors...”. 

„Căci omul acela avea să scoată în curând „multă lumină” din sufletul său, pentru a putea indura nemișcarea trupului. şi a inceta de ,,a se odihni de muncă -prin muncă ; aşa cum o făcuse toată viața şi cum ne-o. cerea tuturor celor .ce trăiam în preajma lui. : ui Iată cine a fost indrumătorul muzicienilor .generațici mele. E! i-a descoperit, el 
i-a crescut, i-a instruit, le-a dezvoltat însușirile, adeseori chiar fără să o ştie. 
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„= i Prezența, lui, printre, noi însemna. o: pildă, și un imbold fără pereche, in aprigile 
noastre: străduinți de a ţine în viață muzica românească, care pe vremea accea, asemenea 
unui copil plăpând, se zbătea infrigurată, ŞI lipsită de alt ajutor. ; 

„Şi iată :de ce, socot că, fără, „George. Enescu școala muzicală românească ar îi avut 
o, “aă soartă : „S- ar. di născut. cu mare întârziere, s-ar, fi dezvoltat și ar fi evoluat pe. planuri 
mai neînsemnate, ar fi fost lipsită de generozitatea de simţire, de e buna credinţă și de 
dreapta judecată; dăruite de întemeietorul ci.: 
sii nat LAT muzica, noastră, Şi, odată, „cu,ea. țara Şi sufletul bogat Și : artistic al poporului 
nostru, ar fi rămas multă vreme, necunoscute străinătății, fără. acest sol întraripat, trimis 
în depărtări să, vorbească lumii, „despre, noi, în; singurul grai care. nu cunoaște hotare. 

Ivirea, urcușul Şi dezvoltarea geniului creator al lui Enescu apar ca fenomene ale 
forțelor naturii. 

Dar și acestea, după e ce s-au dezlănţuit, se potolesc. 
Omul care nu demult spunea încă : ::Nu „mai doresc decât un lucru pe lume : : 

să tălmăcesc până în clipa” de. pe urmă: ceca. cei-tresare în mine; să dezvălui până la 
ultima picătură sucul poamei sălbatice pe care anii au rumenit-o... Cât trăiesc vreau 
să cânt. Visez tot timpul, ascult fără să înţeleg, mă rătăcesc compunând. . ”. Omul 
acesta şi-a găsit pacea, pacea armonioasă și însorită. Acolo, alături de rarele spirite care 
inaintea. lui au trăit în “zbucium ca şi el, pentru a: turna „puţină lumină” „peste: omenirea 
întunecată." o Titi PO a 

Marele nostru” mâestru s-a 'sfârşit.. Pa 
Parcă am auzit strigătul antic: Marele Pan a murit...” și o perdea groasă se 

așterne greu şi dureros;.peste șufletele; noastre., 
x 

Ceea ce a lăsat George Enescu poporului său e un dar fără scamăn, de care trebuie 
să ne apropiem cu dragoste și recunoștință. 

Iar noi, generațiile vârstnice și tinere de muzicieni români, care suntem indreptăţiţi 
să fim mândri de moștenirea lui, avem datoria să purtăm mai departe făclia pe. care 
acest Prometeu al artei muzicale a smuls-o infinitului, pentru noi. i 

  

e e ppt N A 

— în: Analele “Acadeviiii *R.P.R., Ed. Academiei 

R.P.R., București, vol. V, partea a Il-a, 1955. 

Extras din Studii de mu: icologit, vol. 1938 p îs 
tr iti Taz în, 115:267—273.: nu i. ji til 

mn: Jora Mp Momente. Imrcicale, Ed. Muzicală a aa 

ete ti | D.C București, ; 1968, P- 292— 300, NI 
e cp it VU Lu Ir î a 

i tot tai Dot ate otita fi II 
i u pa ai E i i i 
“sibi zi, = zinoloi“r alpaca „tit bout pi ADR , ii 

NOTA: toi] 
f, 

  

ui astea DRE Ii ” iei, 
zoo a Der Pi ie pai . | . | 

. a , : ! 
e Pad 2 
ii 

| . 
titi „Si o PODU) dai i 

Comuniiarea „a fost rostită. cu Drilejul | comemorării la Ateneu, sub auspiciile Academiei, a 6 „luni 
de, la moartea lui, George, Enescu. 

iai iii în „i pu di 

.z 

„„ONORATEI DIRECȚII: Ă ZI: ARULUI „ScANTEL A» 

te cite ue i toti te TIR pa a | o 

„Bucureşti, 1 februarie 1957 

Am cetit cu mult interes nota cu titlul Zoală pasărea. .., apărută in ziarul Sâu- 

leia nr. 3818 din 1 februarie 1957. Interesul izvorăște din faptul că rareori S-au putut 

aduna mai multe inexactități scrise, cu. atâta, rea credinţă, ca în acea notă. 
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;. Sunt atât de impresionat 'de numărul și de gravitatea acuzațiilor aduse 'lui Grigore 4 A SA 5 - . . Ă a A. [pa e Ftiia ev Gafencu, încât mă întreb cum am putut conviețui cu cl, zeci: de “ani, fără a! realiza că ţ 
, tii O 

era monstrul pe care îl descrie anonimul redactor. i iii 
„i + Există:-o elementară datorie -de a nu împroşca un 'mort cu: noroi,'chiar: dăcă ţi-a fost: adversar politic: Iar când acest 'adversâr a fost: leal,. se cuvine a-ți descoperi“măcar creștetul, -păstrând tăcerea. : . ei tt 

E regretabil că Scânteia, organul Comitetului: Central, 'a' publicat rândurile “cu pricina, în contradicție cu- demersurile făcute, nu demult, de factori cu'-răspundere;! pentru a relua raporturi normale cu: omul batjocorit astăzi, pe patul lui “de moarte. i i. trist „i lar anonimului redactor, Vă rog să-i transmiteţi întregul meu dispreț. ::--: id iN ti ED EI a j E Dep „d. iza cati] 

ezite cale Je ata, 
. 

îi ai — manuscris, ciornă în: creion - n: e fit eta fa : - -"— în Fondul M, Jora, la;U.C.M.R., plic,41:., a mai 
DE a o a ta Sea titi 

La. , PRR INI - . DR ci e Pe pp Pi îti da RPR II IE ENE E zu NOTA: GrigoreGafencu (1892— 1957 Paris) — gazetar și om politic reprezentativ pentru istoria, jnterbe- lică românească. Studii de drept la Geneva și doctoratul în științe politice la Paris. „Director, al ziarelor Argus și Timpul, ministru de externe. A fost cumnatul lui Mihail Jora. Ri 
pa eta gi 

  

e 
.. 

Dei ML PERII LIRI i tu ai 
— în: Muzica, Bucureşti, serie nouă, 2, nr.:3 (7), iulie-septembrie -1991, p. 52: zii 

PU ÎN II II oa ozoua 
, « i ” 

MIHAIL JORA -... aa iaca a „sii Z 
1957 i ii a Ea NI . . ape n Do ag ta i: ditai 

BELA BARTOK 

„ Când mă gândesc la Bela Bartâk, nu pot să nu alătur destinul acestui mare muzi- cian al timpurilor noastre 'de acela al celuilalt uriaș: George Enescu. , Născuţi în același an, din părinţi modești, amândoi au putut din copilărie, grație înțelegerii părinților, să se dedice studiului muzicii. Amândoi și-au început. cariera prin a fi virtuozi instrumentiști, cel dintâi pianist, cel de al doilea violonist, câștigându-şi astfel modest viaţa, pentru a putea compune. Căci aceasta era adevărata lor menire. Au atins înălțimi nebănuite în creația muzicală contemporană, fiecare cu stilul lui personal, -car6-îl va așeza hotărâtor şi definitiv în istoria muzicii. „Niei unul n-a fost apreciat cum se cuvine în timpul vicţii, geniul lor fiind mai presus de înţelegerea obișnuită și de capacitatea de recepţie a semenilor lor. , , Și au murit amândoi săraci şi bolnavi, în țară străină, cu dorul câmpiilor şi al 
pădurilor seculare lăsațe în urmă. -, | ze ” , Iar astăzi, infrăţiți în viâţă şi în moarte, privesc de sus la fidăniătul adânc ce stâr- 
neşte opera lor în sufletele ascultătorilor pământeni, putându-și, în sfârşit, spune că ade- vărul era de partea lor. 
(Pentru o gazetă ungurească — 1957) 

N îi j 
Au: .-. 

caii a. „2 
IDD RD ee a... aa - 

îi 
. — manuscris în creion, ciornă , i 

— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 41 
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Sehimb de telegrame între MIHAIL JORA şi DIMITRIE CUCLIN 

(1957) | ' 

MIHAIL JORA : (telegramă de Sf. Dumitru): 
Urez sănătate și bucurie în creaţie. M. Jora 

DIMITRIE CUCLIN (răspuns fulger): 
Izgoniţi din lumina raiului, fără viaţă în viaţa fără lumină a 
pământului, să mulțumim lui Beethoven că ne introduce în 

“viaţa unui rai inundat de lumina artei. Răspunde unul din cei 
| fericiți de ziua onomastică. Dimitrie Cuclin 

MIHAIL JORA (răspuns fulger) : 
| | Beethoven a zămislit în suferințe. Eu am urat să creezi în bucu- 

Sa rie. M. ]. 
DIMITRIE CUCLIN (răspuns fulger): 
i „1. ” Beethoven din suferinţe grele a tras nouă sfinte simfonii. Eu din 
„în 2 +" 'wesel'rai și nebunii optsprezece, şi toate rele. Dimitrie Cuclin. 

MIHAIL JORA  -.. (răspuns fulger): i SI 
| Nu am urat nebunii, ci bucurie. Poate că a nouăsprezecea va îi 

»- astfel reușită. 'M. J. : 

pia 

po o. . 
i 

DIMITRIE CUCLIN În rai, câte nebunii tot atâtea bucurii, dar plin de indatorare primesc 
| _rodnica urare. Dimitrie Cuclin. Si 

— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic 44 

“LORY şi ERNST WALLFISCII către MIHAIL JORA 660 

9 mai 1957 

Scumpe Maestre, 

E DI e Cpintă „ G6l , x: 
Avem bucuria să vă aducem la cunoștință programarea Sonatei *! Dumneavoastră 

in cadrul Fesfivalului din Veneţia SE. A fost o propunere pe care am făcut-o indată ce am 
primit notele, dar despre care n-am îndrăznit să vă scricm, neștiind dacă se va accepta ... 
Ieri, însă, am fost inştiinţaţi că suntem invitați să participăm pentru prima oară la acest 
insemnat festival de muzică contemporană, acordându-ni-se jumătatea unui concert, 
pentru a:executa Sonata Dumneavoastră şi încă o piesă modernă. Concertul va avea loc 
in 73 septembrie. Cât de fericiţi am îi să-l puteţi asculta !... 

În legătură cu această programare (şi, de altfel, şi pentru ocazii viitoare), trebuie 
acum să vă rugăm a ne trimite o otifă biografică, precum Şi menţionarea execuțiilor anteri- 
oare ale Sonatei (data și locul). | 

Noi v-am scris de curând, punându-vă din nou câteva intrebări, dar n-am avut 

răbdare, să așteptăm răspunsul Dumneavoastră, căci um dorit să vă comunicăm buna 
Ştire fără întârziere. 

153.



Acum lucrăm la Sonată cu dublu 'elan şi.sperăm să-reuşim.a reda: vatictatea boga- 
tului său conținut ... a, 

Rugându-vă să primiți gândurile noastre cele mai bune, vă salutăm cu toată căl- 
dura și recunoştinţa. 

  

     

: „i „Klagenturt, 19 septembrie 1957 

  

îi tt Preta i i atraert t 

N fila 
a Pag cpr pret aie 

tiu i Scumpe Maestre, + i d ii aa u ii 

Concertul la Veneţia 6 ne-a rezervat o dublă. emoție : după bucuria, în fața, recep- ției călduroase:a publicului, nu mică. ne-a fost -uiinirea să, fim întâmpinați, după conceit, de o rudă a Dumneavoastră !: Probabil că, între timp; aţi primit programul iscălit împreună cu Domnul Ciuntu 54. Dânsul a venit la concert văzând numele Dumneavoastră pe aliș, iar la sfârșit a căutat să ne vorbească, adresându-ni:se în limba italiană |... Vă închipuiți 
emoția noastră aflând cine este Dânsul, și imediat: bucuria, de a ne putea înţelege în româ- nește |!... Am petrecut împreună restul serii, până ce orologiul din Piaţa San Marco a 
bătut 12, povestindu-neireciproc reminiscențe , ... greu de descris sentimentul cu care, ne-am despărțit ! a me Acum trebuie să vă mai spunem cât ne-am bucurat să vă cântăm Sonata şi să constatăm și bucuria cu care a primit-o publicul. Nu avem încă în mână nici o dare de 
seamă, dar au fost critici de pretutindeni și sperăm să vă putem trimite în curând câte 
ceva din ce s-a scris. Concertul a fost înregistrat pe bandă, de'către Radiodifuziunea italiană, 
pe care am rugat-o să ne înștiințeze despre data retransmiterii, în speranţa ca noi, la rândul 
nostru, să vă putem înștiința pe Dumneavoastră. Căci ne-ar interesa foarte mult — și ne-ar 
îi foarte util — să putem avea observațiile Dumneavoastră cu privire la execuţia Sonatei. 
Astăzi, de altfel, vă putem anunța o a doza înregistrare : tot pe bandă, pentru staţia de 
Radio Klagenfurt (Osterreichische Rundfunk). Și aci am rugat să ni se comunice data retrans- 
miterii — care nu va fi însă înainte de luna decembrie, ni s-a spus. Bineînţeles că noi vă 
vom înștiința, îndată ce aflăm că Sonata sc va transmite - fie din Italia, fie din Austria 
— în speranța că o veți putea eventual auzi. De fapt noi am „ascultat-o” pentru prima 
cără azi după-amiază (după ce am terminat înregistrarea aci la Radio), cerând să n se 
cânte banda. Am fost și mai mult încântați de frumusețea Sonatei, pe care de altfel și 
directorul muzical de aci a apreciat-o cu tot entuziasmul. a 

Sperăm să avem de acum încolo ocazii nenumărate de a: cânta, căci de abia acum 
începem să simțim că „face parte din noi” şi că o putem cânta mai bine și mai frumos. . 
Cât de fericiți suntem când putem beneficia pentru o execuție viitoare: de experienţa celei 

Pepi pai precedente, reinnoindu-ne curajul și clanul 1... -: 

INI 

tamentul, DI aa a a 

m i LOR şi ERNST WALLFISCH 

TE Ea Tu i ii 

"— manuscrise: în cerneală: i: tt: 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu .:. -.. si 

NOTE 
660 Aceste pag 

Mihail Jora, în 1957. 
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ADs scai a) N SRO II SI „Ne gândim la Dumneavoastră cu toată recunoștința și vă imbrățişăm cu tot de o, 

ini fac parte dintr-un set de 'şăse scrisori trimise de: către soţii Walifisch-lui



o, Est Wallfisch (1920—:1979) : violist de reputaţie internațională. Şi-a făcut studiile la Aca- «demia Regală,de Muzică din București, sub îndrumarea profesorilor Cecilia Niţulescu-Lupu şi Mihail Jora. Debutează la 18 ani, este încurajat de către Gcorge Enescu. În 1944 se căsătoreşte cu Lory Feldstein şi în 1946 emigrează în Statele Unite. Ca solist, în duo impreună cu soţia sa, ca profesor; "dobândește prestigioase succese;: de-a lungul unei frumoase cariere. 
ii: Lori Wallfisch: pianistă, profesoară 1ă „Smith College” din Northampton, Massachusetts 
S.U.A.). Şi-a făcut studiile la Academia Regală de Muzică din București, sub îndrumarea profesoa- rci Florica. Musicescu.. În afara activităţii sale în renumitul „,Duo Wallfisch”, a mai apărut și,ca solistă sau impreună cu alți instrumentiști, având de asemenca și o prestigioasă carieră pedagogică. Este unul din membrii fondatori .ai Societăţii „George Enescu” din Statele Unite. i a: e Pa ay . iraac Pa ” 664 Sonata pentru violă și piaii' op. 32 (1951), tipărită la Bucureşti (ESPL.A) in 1956. | „5 Bienala de la Veneţia, al XX-lea Festival internaţional de muzică contemporană — 1957. 

663 Programul concertului a'mai cuprins, pe lângă Sonata lui M. Jora, Sonata pentru violă 
și pian de Jacques de Menasce (compozitor american, n. 1905), lieduri de Alban Berg, Arnold 
Schânberg, "Rolf Liebermann și Andre .Jolivet. Interpreţi: Duo Wallfisch, baritonul Heinz Rehfuss 
şi pianistul Riccardo Castagnone.. PP „ EI „e Da: E | 

a Văr al lui M Jora: o. cc | Da 

aa 

pe 

, A 
mi! i, 

pa apa | 

RI pai pt pe EN ca " E ăi 
MIHAIL JORA Se A 

1 Simtonietta'lui ION 
. îi i; 

UMITRESCU — Raport pentru premiere la ACADEMIE | 
1930 Sa CELEI PRI ta 

pai a tțq 

Cu noua lui Si7afonielță, valorosul compozitor Ion Dumitrescu aduce un nou suflu 
in muzica simfonică românească. Păstrând sănătosul principiu al unei tematici inspirate 
din muzica' populară, dar aparţinând în întregime autorului — acesta ajuns la un rafina- 
ment Superior de 'plăsmuire şi sintetizare a.sunctului românesc =, il imbracă intr-un 
veşmânt' armonic propriu, îndrăzneț, pe care îl reliefează cu pătrundere. și cu bun gust. 
O instrumentaţie aerisită = și pe alocuri sclipitoare -— întregește minunat noua lucrare a 
lui Ion: Dumitrescu, ce trebuie socotită printre operele simfonice cele mai reușite din ultima 
vreme. De aceea, o recomand călduros pentru premiul G. Enescu al Academiei. 

air po aa 

-- manuscris în creion, ciornă , 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

MIHAIL JORA 

GÂNDURI DESPRE DINU LIPATTI 

„i În toamna anului 19:43 pleca in străinătate, pentru două săptămâni, un tânăr 
Pianist-compozitor, plin de talent, plin de vise inalte și de clanuri nemăsurate. Părăsea 
fara pentru o serie de concerte Dinu Lipatti, marea speranță a pianisticii romaneşti, minu- 
natul muzician pe care îl iubeam cu toții deopotrivă. 
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prelungească șederea în Elveţia, de unde putea'mai ușor să se deplaseze pentru concertele lui. a o i aa 

„ Primirea ce i se făcu în Suedia, în Finlanda, la Viena și la Geneva l-a îndemnat să-şi 

Acest provizorat a durat șapte ani, în care timp Dinu Lipatti, luptând impotriva unei groaznice boli ce-l nimicea zi cu zi, a izbutit, printr-o uriașă voinţă, să devie. pianistul răsfățat al Europei, de-a lungul căreia răsunau cele 50 sau 60 de concerte anuale ale căror programe se improspătau mereu cu lucrări din literatura clasică, și contemporană. * . - „Nu cred să existe multe exemple de un tragism asemănător, în care un om dobo- rât de moarte la vârsta de 33 de ani să se fi împotrivit cu atâta dârzenie, timp de șapte ani, cumplitelor suferințe ce-l mistuiau; muncind neîntrerupt și eroic pentru a se perfecționa, pentru a putea dărui zecilor de mii de ascultători şi admiratori măreţele roade ale eforturilor sale. , e | Di E Se Îmi scria în noiembrie 1948, în timpul unci mari crize a bolii lui 2, «++ Când eram sănătos duceam mari lipsuri, iar acum când îmi lipsește sănătatea, toate țările mă reclamă. Am iscălit în vara aceasta contracte pentru Australia, America de Sud şi de Nord. Ce iro- nie a soartei ! Dar nu mă las. Voi lupta, orice s-ar întâmpla”. 
ntr-adevăr, a luptat încă, doi ani, în care timp renumele lui creștea, pe măsură ce boala îl nimicea. 

Şi a interpretat — după ce fusese mai înainte trezit dintr-un leşin — ultimul său concert la Besancon, în septembrie 1950. Într-un efort suprem a cântat, se pară, mai friimos ca oricând, în fața unei săli care de abia îşi stăpânea lacrima. Iar două luni mai târziu, Dinu Lipatti se stingea, departe de patrie, lăsând în urmă-i un val de emoție şi durere. „Gândul că Dinu Lipatti e mort ne zguduie. deopotrivă azi, ca acum zece ani. Acei ce au avut bucuria să-l audă ştiu' că a dispărut, odată cu el, unul dintre cei mai de scamă virtuozi ai lumii. Acei ce au avut fericirea să-l cunoască știu, de asemenea, că a dispărut, în acea mohorâtă zi a lui decembrie 1950, un muzician adevărat, o ființă de o rară delica- teţe și sensibilitate, un Yeşnic însetat de frumos și de perfecțiune. 
Așa cum scria Alfred Cortot la moartea lui : |, | aaa , „+++ Scumpe Dinu. Vremelnica ta trecere printre noi nu te-a aşezat. numai, prin consimțământ unanim, pe primul loc al pianiştilor din generaţia ta. Ea va lăsa, în amintirea ascultătorilor tăi, siguranța că dacă soarta s-ar fi arătat mai puțin zgârcită. cu zilele tale, numele tău s-ar fi înscris glorios în numărul acelora a căror legendă întreţine cu prețiozitate memoria şi al căror exemplu preamăreşte, pentru totdeauna, implinirea.artei noastre. :.”. 

-" 

. 

— în: Contemporanul, Bucureşti, 2 decembrie 1960 

MIHAIL JORA 

Decembrie 1960 | za te 

ION.VASILESCU - 
NECROLOG . 

E greu să vorbeşti despre un om pe care l-ai prețuit, l-ai stimat, l-ai iubit. Pentru că toate acestea te pot îndemna să fii părtinitor și să exagerezi, fără să vrei, calităţile lui. 
Dar despre aşa ceva nu cred că poate fi vorba aci. Mulțimea ce s-a perindat in faţa acestui 
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catafalc, jalea adâncă, întipărită pe faţa miilor de oameni ce au adus ultimul salut: aceluia 
ce i-a mângâiat prin cântecele lui, și-i va mângâia incă, multă vreme, atât în ceasurile de 
odihnă, cât şi în cele de muncă, îmi ușurează cumplita sarcină de a-mi stăpâni lacrimile şi 
mă îndreptățeşte să cred că laudele ce aș aduce lui Ion Vasilescu ar fi recunoscute nu numai 
de intimii lui, dar chiar de acei care abia îl cunoşteau. Dar, oare e nevoie să-i aduc laude? 
E necesar să laud gingașele și duioasele lui melodii, ce flutură pe buzele tuturor? E nevoie, 
oare, să aduc cuvinte de preţuire omului: frumos, distins şi delicat, ce aducea voia bună 
oriunde apărea? Şi e nevoie, oare, a elogia prietenul, care la orice prilej, cu o rară discreţie, 
alina lipsurile semenilor săi? 
îi + E d6 prisos. Iar dacă, totuşi, o facem, e pentru a-i mulțumi, aci, de toate darurile 
pe care talentul său muzical le-a oferit obștii românești ; a-i mulțumi pentru acea bunătate 
excepțiunală şi acel farmec personal comunicativ, ce înviora inimile tuturor. Artistul şi 
omul, astiel înirăţiți, alcătuiau un rar luminos exemplar uman, căruia i-a fost dat să se 
stingă inainte de vreme. E păcat. Mai întâi pentru el, care iubea atât de mult viața, bucu-. 
rându-se de. darurile ei, de la contemplarea admirativă a unui fir de iarbă, până la preţui- 
rea unei idei filozofice ; dar şi ce păcat pentru noi, cei rămaşi dincoace, care vom fi lipsiți 
atât de bijuteriile muzicale, ce se aflau pe şantierul fanteziei lui, cât şi de prezenţa acestui 
drag — ce va deveni 'de azi inainte, ncuitat — coleg și prieten. | 
„.. Pentru toate acestea, odihneşte in pace Ion Vasilescu, 

DE N IA RI e E a e Se 
„as: — manuscris în creion SE 
E Sa in arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu. . 

„înmd*"ANAIL JORA către TUDOR ARGHEZI 

Bucureşti, 17 octombrie 1963 

4 i : i „i 

Iubite Maestre,“ 

Tăbleta 55 Dominici Voastre din numărul de azi al Gazetei literare a Mers la inima 
tuturor românilor. Vă felicit pentru faptul de a fi luat taurul de coarne şi de a-l fi zgălțăit cu 
puterc. Căci destul 'ne-au ameţit! unii domni lingvişti din secția noastră a Academiei, cu 
fonetizarea până la absurd a limbii româneşti. - IE i 3 

| + + Încă o dată, bravo Maestre Arghezi. IRA A 
+ îPermiteţi-mi să vă strâng 'mâna cu toată căldura și să ne urăm, amândorura, să 

apucăm vremea când nu ni se va mai corecta de către analfabeți ortografia „pâinii” din 
România. .. N DE e a 

„ma. „Al Domniei Voastre, m 
A ac „MIHAIL JORA 

— manuscris în cerneală Aa , 

— în Fondul M. Jora, la: U.C.M.R,, plic: si 

19 55 Referire la tableta Acasă (în: Gazeta literară, București, 10, nr. 42 (501), 17 octombrie 

S, p. 1), privind probleme de ortografiere (i din a și i din i). . 
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MIHAIL:JORA ii": ei Crt ri citi i ici - tierra tri ba Fii lei a e i til ierta Pt bo tag tipa ti fr, LN A E DN IE AN II Ea tea Ep TEA EI GOLIA re eu 

   

      

Ii tal fl oroare Zbor pi it Sitani sa ga po e eter Îi piete cet tere sub sie ah iul tir ai tz iz ii , PAUL CONSTANTINESCU, , abia duttţii a. fim i ri ::,NECROLOGirri ilie o ottzu e cb fo “Tia „tineti a pt ae i ctoţee, roi ij iba TEO iza zi, iz ohtiniaa, 
. i 

Sia toti cui; eul anti 
ti ua Mite root dirt! ob „24:22; decembrie 1963 

P .p. zen îi 7 pi ar Pvef--rrrre To fese [ee a . 
intimi ditai îti pool Încotsnerri uefa fratele ot i 

  

N i, . pe op Sper ea 7 3 . rel a. ba ? . 

E itttr Ze o zu EL) io pact PIB Le: Liza Biitul tepi Ai d 4 Gri eter sotiei cat tul diferiti „ui Groaznica boală a secolului, după ce a chinuit timp de, doi 
Dice lat Îrcrrru ani pe unul din cei, mai luminoşi exponenţi ai școlii noastre muzicale, ]-a, sriuls “dintre noi “acum, când âveami mai mare, nevoie ca oricând de, forța lui creatoare, "de îndemnul lui spre:0 muzică sănătoasă, de inărumarea ce.0 dădea tineretului, al cărti profesor eminent eră. cae Di rapi i | E dureros tare pentru un bătrân dascăl să, vorbească la căpătâiul unuia „din cei rai dragi foști elevi ai lui, pentru a-i:aduce elogii, de care n-are nevoie, atât de cunoscut și pre- țuit este numele lui Paul Constantinescu la ngi și peste hotare. Și totuși, trebuie să-mi poto- lesc durerea, rugând pe toţi acei ce se găsesc aici, strânși în jurul Lui, să-și amintească de emoționantele clipe ce le-am trăit la ascultarea Oratoriziliri 'de Crăciun, a Concertului pen- ru orchestră de coarde, a Nopții furiunouse. a Coiicertuliti de pian sau a liedurilor, și a ne desfăta la gândul că aceste lucrări vor rămâne, mai departe, pietre de hotar, și că vor fi ascultate de generațiile viitoare ca emoție şi cu mulțumirea de a se afla, ca şi noi cei de astăzi, în fața unor capodopere scrise, cândva, la începuturile mișcării muzicale românești. 

MRI i: Astfel, despărțirea fizică, atât. de.timpurie, de iubitul nostru prieten va fi — sunt CONVINS -— compensată cu vieţuirea peste ani a ceea ce a avut mai bun într-însul : a graiului său muzical, luminos, bogat, sincer, expresiv. E cel dintâi elogiu ce se poate aduce acestui mare artist, al doilea fiind acel a] omeniei și al înțelegerii față de colegi și de înfăptuirile 
or. ț “i "7 ” 

- 

poteci 2 
: ' 

| Cu aceste rare însușiri, la plecarea dintre noi a lui Paul Constantinescu sc cade să afirmăm că și-a făcut din plin datoria de om și de artist, să-i mulțumim pentru moştenirea muzicală ce ne-a lăsat și să urmăm exemplul de muncă neistovită de care a fost călăuzit în viața, ce nu întotdeauna i-a fost uşoară. aa inut „Paul scump, ne rămâi drag peste'culmile ce;ne desparţ..;Ai plecat, dar Te simțim mereu:alături: de noi, cei care ne-am socotit cinstiți în preajma.Ta, Aceasta in ciuda, dureroa- sei despărțiri, pe care suferinţele Tale, din ultimul timp, o:chemau cu,dezesperare, ..-.„., Cererea Ta a fost împlinită. Dar cu atât::mai mult 'ținem;să-şi găsească implinire gândul nostru, că trecerea Ta prin viață va fi fost.popasul:pregătitor. al ascensiunii muzicii românești,: spre. culmile luminoase:pe care le-ai: visat.:Această împlinire, datorită in mare parte 'Ție, va ajuta, poate, să potolească durerea; dei care inimile noastre sunt azi cuprinse. În numele Academiei R.P.R. şi al Secţiei a IX-a, care te-au primit cu atâta mul- țumire în. sânul lor abia acum câteva luni, îți aduc un cald omagiu, iar cu te strâng pentru ultima oară la piept, cu aceeaşi dragoste ce ţi-am purtat intotdeauna. 

—. manuscris în; cerneală: . .. +» Ptr at 
— în arhiva Ion şi Ilinca Dumitrescu 

— în: Studii și cercetări de istoria artei, Bucureşti. 
Ed. Academiei, R.P.R., tom 11, nr. 1, 19%4,;.p. p; .. . 
AS :



mu: aie CĂRȚI POŞTALE ILUSTRATE ADRESATE LUI MIHAIL JORA 
rele 

(1961— 1969) 

mă meriti API sili el 

1, CONSTANTIN SILVESTRI 
ci ri a Mapepib ah ar bitii at aa Pa pitt ti, pi Da , 

RE ; „11 aprilie. 1964, Tokio 

bizonul see atat Duta par e cati bi id DI SORTI a II a 

a rue ti e ii re tea ep Op IEI re re mi 
a. “ “Tubite “Maestre, Stimată, 

Îi feat, dt . Pe Toti be ti 
Doamnă, , 

În cel mai mare oraș din lume (peste 10 milioane, de locuitori), Rapsodia de Enescu şi Prelu- 

diul şi Fuga mea au fost bissate. Am dat astă-seară al 8-lea concert. Mai am incă 8. Peste 
O'lună — iar'Anglia (cu 28 de concerte). 

Cu mult, mult dor, 

aria zid rasi] II 3 semi ee Di i ai CR " „C. SILVESTRI 

(obor Pt ef . 

(Mrs. and Mr. Prof. Mihail Jora, Str, Silvestru 16, Bucarest, Rumania, Europa Est/e.pii.: „A view 

of the Nippon Bridge and the neighbours — The famous places in Tokyo'') 

Te PUZ LIPITA ZOO ă 

Die ni toi i | CONSTANTIN SILVESTRI 

24 aprilie 1964, Tokio 

, rii 

pietei ui Dragilor | 

„Marele Popă” Budist vă trimite cu mine cele mai bune urări pentru 3 mai. La 2 mai — ulti- 

mul: (al: 15-lea) concerti pe această! irisulă. Apoi inapoi pe cealaltă insulă. Dirijor-insular ! 

Cu dor și dragoste, 

COSTI SIL. 

(Mrs. ânid Mr. 'Brof.Mihail Jora, Str. Silvestru 16, Bucarest, Rumania, Europej/c.p.i.: un templu 

udist) 
Fer i Pasa 

3 CONSTANTIN SILVESTRI 

ep iai Ra 18 ianuarie 1965, Geilo (Norvegia) 

II i - Ă .- ” 
pp - ) pe ca .. 

T : p. : * 

iti i 

- Maestrului. meu: drag, şi Doamnei, le trimit un gând de mult drag, cu urarea unui 

nou an voios, din partea unui fost elev ce se cheamă po 

Da C. SILVESTRI 
se i , iii? 

ț 

(Mme et Me, Michail Jora, Str. Silvestru 16, Bucarest, Rumaniaj/c.p.i.: Norvegia — În munți) 
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i irma 
PATE ED TI ETER te ara ze ra ai 

4, PE E E TI e Si A mir CONSTANTIN SILVESTRI toni — ue Y 
7 

18 iulie 1965, Buenos Aires 

intai: Iubite Maestre, 
i Pe cât țin minte, zilele acestea împliniţi 74 de ani și vreau de atât de departe să vă, urez 

mulți arii de sănătate şi putere de creație. După un popas în Insulele Canare (Las Palmas), un altul mai lung la Montevideo, 
acum la —1" în iarna argentiniană. Plouă, dar orașul e de o mare irumuşeţe ,— 9; combinație 
Tokio-Madrid-Paris-New York — „ aşa că e suportabil | În stânga sus, sala unde voi da 
cele 5 concerte, 

: 
dada : magii respectiază Pe tate ap Da pei pi mcua Tia mi 

„ „Omagii respectuoase Doamnei. Al D-voastră, cu mult dor, * Mae 
at alei E a a a mire . , 

nat tt pe 3 COSTI SILVESTRI 
(Profesor Mjchail Jora, 16 Str. Silvestru, Bucarest, Rumania, 

4 i 
Europa/c.p.i.: Buenos Aires — Cabildo, 

Teatro Col6n, Obelisco, Congreso Nacional, Casa Rosada) 

7 i ae, di. ei Zarie rr. : î 
p. 

x 

  

CONSTANTIN SILVESTRI 

go 

28 septembrie 1965, Amsterdam 
IN ) 

Costi Silvestri doreşte Maestrului grabnică însănătoșire. 

îniz ș-Concertgebouw — Amsterdam 

; PAI pai Das f Draperii e 

e 

Piti pe fii ae : 

nia/ e.p.i.:- Vechiul: „Amsterdam - 

PĂILi îi = zi ici zur + PD ZE pia se (M-me; et Prof., Michail... Jora,:.16, Str.; Silvestru, Bukareșt,: Ruma Ecluza mică) : . : 

tza î7 nr 

6... ema a gaz a Tape cae a AUHAI RĂDULESCU 

6 octombrie 1965, Geneva 

e: 
. 

Pai pere. c.. | ru”) Pe ra i Zu 

Mult stimate Maestre, 
. - ae e. o... . 

o Sa: îru- 

Cu: ocăzia concuisului: internâționa] de clavecin am petrecut trei săptămâni foarte du moase aici, la Geneva. Mâine plec mai departe la Brescia, in Italia, unde voi avea la 5 oc o brie un recital de orgă cu lucrări de Praetorius,. Buxtehude, Bach, Brahms, X joneg& 5 

. 

Mâx Reger. Sper săiam'succes:. Multe urări de sănătate şi omăgii Doanirici. si EI ae ml zeii er a ps Al Dv. devotat, „oi J pis 

  

Y raza 

Iza 9 
MIHAI RĂDULESCU 

. . 

, , Eau (Maestrului Mihail Jora, Str. Silvestru nr. 16, Bucarest, Roumanie/c.pri. : Gene Le „Jet d Fau (120 m.): au“ crâpuseule)!: .:.-- .- pi as ae E Diego 

469



Ț ISIDOR KOGANOFF 

26 ianuarie 1965, Odessa 

Multe salutări din Odessa, unde am cântat Sonata Dvs. Leri am cântat-o şi la Chişinău. 
u drag, i 

pi 01. Koganoiif 

(Mejdunarodnoie, ' Ruminia, Buharest, R.P.R:, Academicianului Mihail Jora, Str. Silvestru 16, Bucu 
rești, Raion 1 Mai/c.p.i.: Odessa — Parcul orășenesc) 

8, e | SERGIU "COMISSIONA 

20 iulie 1966, Gâteborg 

“ Tubite Maestre, 

Mă buciar să vă comunic că La piaţă a fost programată în noiembrie cu Orchestra Simfonică 
din Malm — Suedia. 
Cu cele mai călduroase și respectuoase salutări, 

al Dumneavoastră, Deta ti 

„„ SERGIU. COMISSIONA 
(Prof. Mihail Jora, Str. Silvestru iesi 16, Bucarest, Rumania/c.p.i.: Găteborg — Statuia lui Poseidon) 

„i 

9. Pa „ua PASCAL, BENTOIU 

| 5 iunie 1965, Leningrad ” 

„pa - „-Scumpe Maestre, 
o: 

ej 

Ieri seară concert la Moscova, unde piesa Dvs 666 s-a bucurat de o frumoasă primire. l-am 

inmânat lui Haciatutian: tele ce i-ați trimis. De azi dimineaţă suntem in Leningrad pentru 

patru zile, apoi zburăm in Georgia (Tbilisi), iar pe la 15 —16 vom fi acasă. 

Omagii Doamnei, iar Dvs. afectuoase salutări, 

a 
BOBIȚĂ 

ail Jora, Str. Silvestru 16, Bucureşti, România/c.p.i.: 

— Monumentul lui A. S. Uriboiedov din faţa Teatrului) (Mejdunarodnoie, Ruminia, Maestrului Mih 

Leningrad — Teatrul Naţional al Tineretului 

€66 Suită din baletul Întoarcerea din adâncuri. 

 



10; OD a | , TIBERIU ALEXANDRU 

Pi er iza ae | o 10 decembrie 1966, Cairo 

a atei ta tii ma te io cata oara el) urit, tt tit Iubite Maestre, i | it 
a “aj 

Cu, ocazia Sărbătorilor vă doresc din toată inima multă sănătate și fericire. La mulți ani! Al Domniei Voastre devotat 

„4 e. pet ph, ir „fuiot spite? biet oigrațz vă ! ai | teii „TIBERIU. ALEXANDRU 

Pa atzapaa  Lerane] Dei Ta 

(Maestrului Acad. Prof. Mihail Jora, Str. Silvestru nr. 16, București, R.S.R./Exp. Tiberiu Ale- xandru, Centre de Folklore, 15 rue Borsa el Kadima, Le Caire, R.A.U./c.p.i.: „Ramses II fishing in“ the marches*) ;;.;- | 
t 
a 

1, | WILHELM GEORG BERGER 
) PI ct , 7 - PR . i | _ E . 
ati) vie otrote sii în tea te Izolz, pa 13, martie .1966,, Bruxelles 

ri pa 

„iulius Dar i Mult stimate maestre Jora, iara sl 
US iritatie o 

x nrimi 
Vă rog să primiţi respectuoase salutări din partea mea. M-am bucurat de o bună primire ȘI Vol asculta muzică in interpretări promițătoare. Cu deosebită stimă, ME . 7 , m Fa ae SI Dee Poe e ca Că 

W. BERGER 

ps 
i ee , 

„E: (Acad. Mihail Jora, Str, Silvestru nr. 16, Bucarest, R, $. Roumanie/c.p.i.; Bruxelles — Casa ducilor „de Brabant) 

12. CARMEN PETRA-BASACOPOL 
Teatru mp pui if 
II II DEI RI II a DRE EREI PO ALE A DP a a „5, septembrie 1968, . Darmstadt 

RI AoC Aa II A a ri NET IER Ca ! 
. . 
pi 

Cele mai respectuoase gânduri din Darmstadt vă trimite 

CARMEN PETRA 
- ea Doe ee zeta 2 e pa ai 

(Fam. Prof. Mihail Jora, Str. Silvestru ar, 16, Bukarest II, R. S. Româniaj/c.p.i.: Darmstadt — Markte 
platz und Schloss) Ie a N 
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13, Pipe Zu AU GIHEORGIIE COSTINESCU 

atitea di 12 septembrie 1967, Teheran 

mu rau, „ARE Stimate; Maestre, ce îns ci, pc | 
Vă scriu în mare grabă, având o ocazie rară printr-un prieten care vine în Bucureşti. Totul 
a mers bine până acum (nu fără bătaie de cap) şi sper că recitalul de la Șiraz (17 septembrie) 
să iasă cum trebuie/-Am văzut și sper să mai văd multe lucruri interesante. Sărutări de 
mâini Doamnei Lili, şi cu gândurile cele mai bune, 

al D-voastră, 
Po . .. Dai st Și : " E , ' . II ia seat pate 

Ptr ț 

"GHEORGHE COSTINESCU 

(Maestrului, Mihail Jora, Str. Silvestru nr. 16, Bucureşti/c.p.i.: Moscheea Jam&) 
jel PI LOI Za " ” 

AL ti ap 

14, . GHEORGHE COSTINESCU 
it citea fo rocii Pati Step fo ce rr i: i vii, 3" noiembrie! 1968, Kăln 

11 Mult Stimate Maestre, 

Vă urez din toată inima La mulţi ani !, bucurie și multă sănătate. Tocmai mă gândeam la 
IrimoasclG'amiritiri' pe care le am de la sărbătoarea de Sf. Mihai în casa D-voastră: 
M-am bucurat tare mult ieri când am primit rândurile pe care mi le-aţi trimis, numai că 

sunt îngrijorat că aveţi această operaţie în faţă. Pe de altă parte, chirurgia a progresat, 
drept îi, în așa grad, încât de multe ori rămâne singura cu adevărat eficace. Dorindu-vă o 

cât măi reușită Şi uşoară rezolvare în acest sens și cu rugămintea de a transmite multe săru- 
tări de mâini Coanei Lili, vă urez încă o dată La mulți ani! 

ir "işi cu:cele măi alese și afectuoase gânduri, 
Al D-voastră 

Ab ri sta bi ia tal iti i pn ni “GHEORGHE COSTIN ESCU 

too Fu 
(e.p.i.: Kăln am Rhein — Rheinfront) 

15, CORNELIU CEZAR 

Nu mă pot plimba pe „Friedrichstrasse” sau „Unter den Linden” fără a-mi intoarce cu 
recunoștință gândul spre Dvs. | i 

CORNEL CEZAR 
PT Pl ă, 

.. , pe ' 

(Maestrului Mihail Jora, Str, Silvestru 16, Bukarest, Rumânienjc.p.i.: Berlin — Rathaus) 

+63 

Noiembrie 1966, Berlin (R.D.G.):



16. iii) DAN CONSTANTINESCU 

16 august 1966, Ohrid 

Vă rog.să primiţi respectuoase salutări din Munţii Pindului, 'de Ja Ohrid, d, unde sunt la 9 întâlnire: de tineri: compozitori. Daia a i 
    
Ea tai pi Di a i tu tu Ş 3 o; ZE ii tute at "DAN CONSTANTINESCU 

ZII brut zii i tat E ta i 

  

(D- nei și D-lui Mihail Jora, Str. Silvestru 16, București, Rumăriien/e.p.i.? "Oirid) - dz zii LDS: 000] 

if o uta Lp apa e a a ea 17, ” DÂN' CONSTANTINESCU 

24 septembrie 1966, Varşovia 
iat EU Cta ri die 

ET) 
Un gând, plin. de;devotament şi respect vă rog să primiţi din Varșovia, de la Festivalul de Muzică, 

i DAN,;CONSTANTINESCU , tz if 

  

(Da -nei şi D. lui Mina Jora, Sie S „ Varşovia — Columna lui Zyemunt) | d Su : ai Da ' i i iu i ont iai pi Pe Te eg i 

ta 

Pt poe pu atit agree dea 18... ti i atare a i dei pisoi DAN. „CONSTANTINESCU 

  

za pae i i i gti ” 
Pe aa ta atat 440, octombrie: 1967, Viena 

pir 
a 

Vă. rog:să: primiți, stimată Doamnă și iubite Maestre, respectuoase salutări din Viena, unde nu-mi vine încă să cred că sunt cu adevărat. Ă 

DAN CONSTANTINESCU 

(D-nei şi D-lui Mihail Jora, Silvestru 16, Bukarest, Rumănien/c.p.i.: Viena — Stephansdom) 
i. o cpr 

” 
vad i dia 

! : 
19 te eta ALEXANDRU URISANIDE 

"2 

3 martie 1967, Breukelen 

acd . i. i. AL SI A a LE Respectuoase salutări din Olanda, 
2 

ALEXANDRU HRISANIDE 

(Academician Profesor Mihail ora, Str. Silvestru 16 (sau 13), Bucarest, Roemeniă, Roumanie/c.p.:.: Breukelen —;Caştelul . Nijenrode).., ie ij Ti .. . Tai i. ca 
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a titi au aa ALEXANDRU UMISANIDE 

” me E 23 septembrie 1968, Varzovia 

îti i i, 4 i, i i. : îti ţi i iai Ei i mr 

Respectuoase salutări și omagii de la Festivalul din Varșovia, ” ai e 
ao DOME sia iad mt a 

ALEXANDRU IHRISANIDE 

ae ae Dia ulei Pai ete IERI Iată ati ta. 

(Academician Profesor Mihail Jora, Str. Silvestru 16, București, Roumanie/c.pii.: Varşovia — Cate- drala Sf. Benone (sec. XVII) 

. PE Za Ep Ea Ha A 

2 - OAILIȚĂ PETRAȘCU 

15 august 1969, Stratford-upon-Avon 

Greetings: from. Stratforă:upon:Avon and Shăkespeare's country. | 

MILIȚA a i] 

(Domnului Mihail Jora, Str. Silvestru 16, București, România/e.p.i.: Șhakespeare's. birthplace. and centre — Stratford-upon- Avon) 

it 

DD: i e LERRICAPAGI 

1$ octombrie [2], Paris 

pr Si iti 
m 

tu ui. Dragă. Coane Mișucă, 

Paris est beau, le. ciel est gris,. mais les monuments et les maisons nettoytes de.lcur crassu centenaire sont'clairs, couileur “pairi bis! 1 Meme 7 Opera fait plaisir ă voir ! malgre Chagall | TES amicalement”ă vous, - 7 

EH. CATARGI 

(Cpii.: Muisce” du Louvre (Ecole 'Frangaisc) — Georges de la Tour — „Saint Joseph charpentiei” ”) 
30—c, 234



[ir 23, pitt rile TUDOR CIORTEA, OVIDIU DRÎMBA, GRIGORE DĂRGĂUANU 

1 iulie 1965, Chartres 

Ne gândim cu drag la D-voastră din cele mai frumoase locuri ale F ranței. Vă urăm sănă- 
tate şi la bună revedere. 

7 ete fe mil hotia af oh ran de dat aihae cnocta orei 

TUDOR CIORTEA, OVID DRÎMBA, GR. BĂRGĂUANU o i i lzali pri bu 

(Maestrului Mihail Jora, Str. Silvestru 16, București, Roumanie/c.p.i.: Chartres — La Cath&drale du Xlle au XVe s.) 

i gura O te ao ctre] ed Ta istm) Pa id Lt ZT io bicala site 

7 ezitat] “ 

  

24. TUDOR CIORTEA, VERA PROCA-CIORTEA 

AȘ 
31 iulie 1965, Eforie" Sud 

viei Sa cc 

“Scumpe' Aaestrc, 

Ne gândim zilnic la D-voastră şi Vă urăm, ;grabnică însănătoșire,, Suntem, aici pe.coastă, în pline zile de vacanţă; odihnă : Și Teculegere. Al D-voastră, -! 
pa 
ea 

TUDOR CIORTEA 

. : « a PIE III SII Crap e pas iz e Mee rafrrurti „pi Cu cele mai bune urări de sănătate; i-ati cre gli iz rol Hestilf în a de Pita Mia fi st iba 

VERA 

(Maestrului Academician Mihail Jora, Str. Silvestru nr. 16, București/c.p.i.: Dobrogea — Ruinele cetăţii. antice : Histria) 
pe 

25, | „MARIANA DUMITRESCU 

atat ss 123'iulie 1961, Eforie 

Respectuoase rev: erențe maritime !. “După! ce! am, ingiţit Hnuimărăte văluri” şi vânturi, şi alte sughițuri ale stihici, nic: întoarceni pe 27 'iulie acasă, negri, “dezamăgiți Şi, cu pungile goale. Vă plouă? Cum și cât? 
Cu bune, uriașe saluturi, 
Toţi de aici! 

(Fam. Maestrului Mihail „Jora, Vila „„Luminiş” —- Cumpătul, Sinaia/c.p.i.: Eforie, — Staţie de hidro- 
buze) i aa ta 
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26... i MARIANA DUMIFRESCU 

[Nedatat, anii '60) Sinaia— Peleș 

Dragi prieteni, 

„Ce Vă putem trimite din Casa grădinilor, decăt o ciulama de roze?... Mulțumiţi cerului 
că nu-i de tuberoze. SE 

MARIANA 

(c.p.i.: Sinaia — Pe terasa Muzeului Peleș) 

DI: MARIANA DUMITIESCU 

3 februarie 1962, Paris 

Salutări din tentacularul oraș ! Căruţa cu sănătate merge, biata, în trei roate ! 

MARIANA 

(Familie M. Jora, Str. Silvestru nr. 16, Bucarest, Roumanie/c-pui.: Paris — la Place de l'Etoile illu- 
mine) 

28 MARIANA ŞI LON DUMITRESCU 

17 martie 1962, Paris 

Pe amândoi Vă salută sune rescapee d'Agadir” ! ... Un roman ăla Proust aș putea să Vă 

scriu despre ce pății |! 

Cu drag, 

MARIANA 

e uliu, ne dedăm pe-ndelete convalescenţei Ca q tel şi scăpați d 
oi Porumbei aterizaţi la hote : paţi fiindcă ne e tare dor să stăm la taifas. 

Şi așteptăm ziua întoarcerii acasă şi revederi, 

Vă îmbrăţișez, Sa 

ION 

(Maestrului Mihail Jora, Str. Silvestru 16, Raion 1 Mai, Bucarest, Roumanieje.pii.: Paris — Les 

rds de la Seine) 
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29-a: MARIANA DUMITRESCU 

ac e a 31 iulie 1963, București 

Pentru ziua Dumneavoastră, 
Vă trimit în chip de flori, 

ti et + Nişte: blânde Sulfamide. Late ul 
Să vă bage în râcori ... iei 

i“? Colaboratori din Evul Mediu 

(c.p.i.: Th. Pallady — Flori) E RECI DI Ia ii 

__
 30....: 

ci 

MARIANA DUMITRESCU 

21 iulie 1965, Bucureşti 

Foarte, foarte, 
foarte, foarte, foarte multe urări de sănătate din partea inamicilor din Dr. Brândză. ::. Dragă Meștere, nu uita străvechea mea teorie a „traiectoriei biografice” : Orice om mare e dator a-și construi din viața sa o traiectorie echilibrată. Anii de vâri sunt obligaţi să însemne 
mai mult decât oricând măreție morală şi demnitate. Nu uita că trebuie să-ți aminteşti să suferi, nu uita că trebuie să ai încredere în cei ce te îngrijesc și mai ales în cei ce te păzesc. ii a = Ci . pa EDIRNE IRh i de | ze 

M. D. 

(c.p.i.: Ştefan Luchian — Sălcii) 
a i 

31, MARIANA DUMITRESCU 
ni aia sa î Di "i7 septembrie 1966, Mamaia 

pia Foaie verde mozambic, 
Vă trimit un mozaic, 
Perla litoralului 

nau Pta Senzaționalului, 
DE i „Vă urăm numai de bine, 

“Zile calde şi senine, - -: 
Viaţa roză să vă fie... 

n Sănătate şi frăţie. . .- 
a 

N. D. 

(c.p.i.: Constanţa — Mozaicul antic roman) | a a Da 
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39, MARIANA DUMITRESCU 

3 septembrie 1966, Mamaia 

Stimaţi prieteni, 

„.. Simplu şi circonflex, 

Salutări de la ,„„Rex"” ... 

PI DE niște alge devotate 

(în vacanță-ntârziate).., 

(c.p.i.: Mamaia — Vedere generală) 

a. pi. a ama! 

33 MARIANA DUMITRESCU 

6 septembrie 1966, Mamaia 

„S-a, stins viaţa falnicei Mangalii...” . 
Am fost într-un pelerinaj sălciu, mai acu' 3 zile... Nu tu stihii, nu tu valuri dublate cu viole- 

te de Parma, spre tătărime -— gropi și noroi, în genere — o ciulama urbană și o catifelată 

incăierăre între vechi și nou ... 
M-am întors la „Rex” cu năframa plină de fantome şi cu coada în poșetă. 

-Vă' sărutăm, 

MARIANA 

“(e.pii.: Mangalia — Pe faleză) 

34 CONSTANTIN PALADE 

6 aprilie 1967, Ruse 

Numai sănătate vă transmit în aceste clipe de profundă indurerare, când Mariana ne-a 

părăsit pentru totdeauna ... 

COSTICĂ 

(Acad. Mihail Jora, Str. Silvestri 16, Raion 1 Mai, Bucuresti, R. S. România/c.p.i.: Ruse — Biblio- 
teca Departamentală) 
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35; pai a zi MARCEL MINALOVICI 

a 
7 octombrie 1958, Hanovra Chers amis, | 

Une amicale pensee de ces parages oii nous faisons des disques. Pensons â vous avec affec- tion et reconnaissance. Nous espârons que:l'operation s'est passce sans trop de douleurs et qu'elle a entiărement r&ussi. Tous nos vocux de bonne sant€. Monique rentre â Paris, moi je vais ă Cologne pour les dernitres 1€petitions de mon ballet Thâzâc. Nous vous embrassons, 

Aa , MARCEL 
(Herr.:und :Frau .M. Jora, Bukarest, 16 Str. Silvestru, Rumânien/c.p.i.: Hamburg Hafen — Schnell- dampfer; „„ Hanseatic':) 

| , 
pe at d 

36. MARCEL MIHALOVICI, MONIQUE HAAS 

zi 
25 aprilie 1966, Leningrad 

DI „Chers amis, | 

Sommes en U.R.S.S. depuis 15 jours — Monique donne des concerts -— râcitals et avec “orchestre — dans les grandes villcs. Gros succes partout. Moi j'ai deux stances de ma musi- que annoncees ă Moscou debut Mai. Connaisșez-vous' Leningrad ? C'est beau comme Flo- “rence. Superbe ville, s“il en fut'! Pensons -A Vous deux avec mille affections, --:. . 

i „„ MONIQUE et CHIP i 

i . mt, 

i amo 
(Monsieur et Madame Michel Jora, Str. Silvestru 16, Bucarest, Roumanie/c.p.i.: Leningrad — Isaaki- evskaia ploșceadi, Dvorţovaia ploșceadi) 

...-. îi i, 

37. 1: MARCEL MIHALOVICI 

- | 5 septembrie 1969, Taormina 

Cher Michel, 

„Je 'n'ai plus de vos nouvelles depuis tres longtemps. Si — Cocutza m'en a donne de res bonnes et je m'en suis r6joui. Sommes ici depuis 10 jours. Avons pass€ 2 semaines ă AIX 
en Provence, ville que nous aimons infiniment. La Sicile est superbe. Regrettons de dei a A ... . „d . . . . a . .r: pă .. A a > 
partir dans 2 jours. Il est vrai que nous allons ă Rome jusqu'au 18 (et aprs ă Paris). On . . l p: = : A “ai îs va bien et nous nous laissons vivre. J'ai fini ma 5-e symphonie aprâs un travail de troi 
ans. Nous vous embrassons tous deux tres affectucusement, CHIP 
(c.p.i.: Taormina — Teatrul grec) 

— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 
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MINAIL JORA despre GEORGE DREAZUL, 

_ 28 mai 1965 
e ec PR o. 

Răsfoind albumul cu amintiri muzicale ce se perindă în mintea mea, numele şi 
„figura prietenului George, Breazul imi apar foarte adesea. Chipul luminos, insorit deun zâm- 
bet calm, era cartea, de vizită a unui muzician dăruit cu cea mai autentică vocaţie de pro- 
„fesor și cărțurar.. Și-a iubit meseria, şi-a iubit elevii, şi-a iubit cărțile. 

În perspectiva anilor, conștiința lui, intelectuală și didactică definindu-se din ce 
în ce mai puțernic,, mă fac să înțeleg de ce în ultimii ani ai vieţii el era numit „„ Profesorul”. 
i... „Totdeauna mi-am,.dat seama că flacăra ce îi încălzea sufletul, de câte ori se îndrepta 

- spre catedră, era: autentică. Iar în clipa când a părăsit această catedră, pentru a se dedica 
- scrisului muzicologic;'el n-a putut suporta despărțirea. Faptul de a rămâne departe de atmos- 
feră școlară l-a.mâhnit profund:și i-a grăbit sfârşitul... e E Sia 

: iii: Mire foarte dragă: amintirea. acestui om, care și-a închinat toate puterile de muncă 
“unei fericite vocaţii, ce i-a luminat viaţa și a călăuzit generaţii de invățăcei pe drumul cin- 
istit al artei. ii te Să | 

ip pteaaeti ai, ii DI CI II E o 

tară a pre tau „— în? Breazul, George — Pagini din storia muzicii 
gi românești — vol. IL, Ed. Muzicală a U.C., Bucu- 

ua reşti, 1970, | 

Pad po "AMAIL JORA câtre WILUELML GEORG BERGER 
er pi | 
ded? 3. 

e pe . ; 

pi PR iii îi PERI: PR N n E Januarie 1968 

Dragă, Berger, , 

“Din fundul unui pat de spital; am avut bucuria să aud ieri seară concertul D-tale 

pentru vioară. Bucuria a fost cu-atât mai mare, cu cât, după atâtea lucrări ale colegilor 

D-tale, am putut asculta în sfârșit Muzică cu M mare. 

._- “" Construcţia: originală, linia nobilă muzicală, perfecta contopire intre şuvoiul orches- 
tral și discursul violinei solo, echilibrul intre părţile contrastante, şi în special emoția ce se 

degajă din gândirea, aș zice filozofică, ce domină întreaga lucrare, şi pe care reuşeşti s-o 
transmiţi cu maximă intensitate, mă fac să regret că nu s-a repetat intregul concert, ci 
doar ' partea finală. - | 

Bravo, dragul meu. Ce păcat că.sunteți atât de: puţini acei care inţelegeți să vă 

dedicați adevăratei muzici. | 

„Îţi strâng mâna cu afecțiune şi-ţi urez să păstrezi mai departe demnitatea de muzi- 
cian.. 

M. ]. 

î — manuscris-ciornă 'in creion , 

— în Fondul M. Jora, la U.CM.R., plic 44 
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:Aend.: GEORGE OPRESCU ... îi stie 

MIHAIL JORA : „MOMENTE MUZICALE» 
. ; - . . , . ra p Pa : . o r 
A N : E EI . . “ Pie ii ut 4 N 

„Am primit icri'din partea maestrului Jora, prietenul și colegul meu' la Academie „ultima sa publicație.” Sub modestul titlu de 'Momente “Muzicale, sunt ' strânse - împreună numeroasele sale articole publicate în diferite ziare sau 'reviste;: cu: privire. la evenimentele muzicale la care fusese martor, mai ales începând din 1937 până'la 1941. Sunt. deci notele și ' impresiile pe care le-au provocat, într-iin om atât de simţitor la orice manifestaţie muzicală "şi atât 'de competent spre â o judeca în toate amănuntele ei, concertele la care asistase, căr- : țile cu privire la muzică pe care le citise, dar poate mai ales evenimente în legătură cu organi- zarea învățământului muzical, pe căre le cunoștea în perfecțiune, ca fost director al: Conser- vatorului în țara noastră, sau privind! instituțiile; și cultura noastră ;muzicală. “Totul era “văzut cu cea mai adâncă pricepere, şi în a judeca faptele muzicale și consecințele lor asupra publicului și. valoarea reală comparativ chiar cu ceea ce se producea. în străinătate, ; de un specialist cum era Mihail Jora. Toate aceste articole și cartea ce primisem căpătau deci pentru mine o importanță considerabilă. 
Mă întâlnisem în tinereţe cu bunul meu prieten de azi, Mihail Jora, în cercul strâns în jurul profesorului Ion Cantacuzino, în care se găseau la un loc poate cei mai însemnați și mai autentici oameni de cultură din acea vreme din țara 'noastră. Îl auzisem cântând la pian în mijlocul acelui cerc condus şi însuflețit de marele spirit al profesorului Cantacuzino, dar îi ignoram articolele. 
Vizitându-l în ultimele zile, am primit de la dânsul culegerea, presupun a tuturor articolelor publicate între datele citate mai sus, culegere care pentru mine constituia o „noutate. N-am impresia ca în ultimul timp Jora să fi publicat, cum o făcea atunci, articole asupra evenimentelor nitzicale. ÎL: auzisem însă :vorbind în secția noastră a Academiei şi la Institutul de istoria artei, pe care-l conduc, unde ne da adesea un ajutor preţios, și rămă- 'sesem profund impresionat de modul pătrunzător și serios al percepţiilor sale, în ceea ce privește chestiunile ce-i constituiau profesia, ca și altele analoge. Totuși, primind volumul, aceste Momente Muzicale, am fost puţin Surprins, căci a redacta 300 de pagini-numai in scurtul interval dintre 1937 și 1941 presupunea o activitate de critic muzicul enorm de bogată, de intensă și de regulată. Mărturisesc cu plăcere că primul: meu 'contact cu proza domniei sale a fost una din marile bucurii din ultima, vreme. Tot ce am citit, evident o parte numai: din volum, mi-a.dat o satisfacție completă. Într-o pagină și jumătate, rareori două pagini, cu o:claritate și o cunoaștere a subiectului adevărat. rare, dacă ne gândim la ceea ce ne oferă în genere cronica muzicală. din ziarele și revistele noastre, într-o limbă admira- „bilă, variată, adesea pitorească, în care vocabularul îi venea din locul de baștină al domniei Sale, cu unele zicale atât de potrivite și de sugestive ale moldovenilor, cu un curaj — ŞI mal ales asupra acestei însușiri aș dori să insist — aproape unic în presa noastră, domnia sa analiza şi diseca, lăuda ce cra bun şi critica tot atât de sincer ceea ce nu-i plăcea, punea degetul pe defectele numeroase în acea vreme, care îngreuiau și creația dar şi execuția muzicală. . | . E | i „Numai răsfoind volumul şi citind ici și colo, la: întâmplare, 25 sau 30 de pagini, orice cititor este izbit de opiniile atât de juste, atât de documentate și într-un limbaj care, fără să fie prea strict profesional, luminează pe cititor, încât articole cum sunt cele din 

Momente Muzicale constituie o adevărată revelaţie în literatura noastră de specialitate. Mă voi opri numai la două dintre ele, care pe mine m-au interesat în chip deosebit ; cel 'despre Ravel, caracterizare admirabilă a marelui compozitor, după moartea lui, şi cel despre fazele prin care a trecut marele dirijor Weingartner, de la reputația lui imensă şi, după cum ne spunea Jora, posibilităţile lui aproape unice, la faza finală a vieţii sale, cu mult inferi- 
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oară: Asemenea analize rămân de neuitat pentru cei care au avut norocul să studieze evolu-. 
ţia răspândirii in țara noastră a muzicii pe o perioadă atât de lungă, cum am fost cu. 
„i Fiecare bucată: din Momente Muzicale, luată cam la întâmplare, pe care.am citit-o; 

mi s-a părut că in:puţine;cuvinte — căci, după cum am spus, articolele crau rareori de 
două pagini — constituie un model de cum ar trebui să se scrie articolele atât de numeroase 
din ziarele și revistele noastre, acele dări de seamă ale unor evenimente din domeniul artei 
sub toate formele ei. Cât de mult ar folosi celor care fac astăzi critica pe care o citim în 
unele ziare despre concertele la care au asistat, sau celor care prin meseria lor sunt obligaţi 
să conducă partea administrativă a oricărui:spectacol muzical, dacă ar analiza amănunţit 
ideile exprimate, vasta experienţă și maniera în care maestrul Jora s-a achitat de încrederea 
pe care revistele'şi ziarele timpului o puseseră în el, pentru a instrui cinstit, competent și 
mai ales sincer și curajos publicul nostru interesat de mișcarea muzicală în ţara noastră. 

— în : Scânteia, București, 7 septembrie 1968 

Rectorul Universităţii din Viena către MIHAIL JORA 

bee ze 

DER REKTOR DER UNIVERSITĂT WIEN 

Wicn, am 8. Jânner 1969 

An Herrn 
Mihail JORA 
Silvestru 16 
Bukarest Ru mânien 

Sehr geehrter Herr Jora ! 

Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen mitteilen zu konnen, dass die Universităt 
Wien Ihnen auf. Grund des “Vorschlages des Kuratoriuins fiir den Gottfried von Herder- 
-Preis diesen Preis in der Hâhe von 10.000 sfrs. fiir das Jahr 1969 in Ansehung Ihrer hervor- 

„ragenden kiinstlerischen Leistungen verlichen hat. | 
Der Gottfried von Herder-Preis ist in Gemeinschaft mit der Johann Wolfgang 

von Goethe-Stiftung in Basel von der gemeinniitzigen Stiftung F. V. S. zu Hamburg geschaf- . 

fen worden. Der Preis ist der Pflege und Fârderung der kulturellen Beziehungen zu den 
ost — und siidosteuropăischen V5lkern gewidmet und wird an Persânlichkeiten verlichen, 

die beispielhaft zur Erhaltung und Mehrung des curopâischen. Kulturerbes im Sinne einer 
friedlichen Verstăndigung der .Vâlker beigetragen haben. Sa 

W Die feierliche Verleihung findet voraussichtlich am 9. Mai 1969 an der Universităt 

len statt. , 

Ich bitte Sie, uns mitzuteilen, ob Sie den Preis annehmen und an der Verleihung& 

PersOnlich teilnehmen werden. î 

Das Kuratorium hat ferner ein Stipendium in der HShe von 5.000 sirs. fiir einen 

Studenten h5heren Semesters oder cine Nachwuchskraft im Alter bis zu 30 Jahren aus 
den ost und siidosteuropăischen Lăndern fiir cin cinjâhriges Studium an ciner der in den 
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mitfolgenden: Richtlinien: angefihrten : Wiener: Hochschulen in Aussicht::genommen und 
bittet Sie, der Universităt Wien einen Kandidaten;so rechtzeitig vorzuschlagen,' dass auch. 
er :an :der. Verleihungsfeier teilnehmen :kann. (spătestens- jedoch.bis Anfang: Mârz 1969). 

" Zu Ihrer gefălligen Information lege: ich Ihnen den: gedruckten: “Bericht: iiber: „die 
vorăbrige Verleihungsfeier des Gottfried von “Herder-Preises” bei. De ti 

Mit dem Ausdruck vorziiglichster Hochachtung bin ich! ai - i E - it 

| “hr sehr ergebener i tă i . - E Aa 

a 
E DD E a „(Univ Prof. Dr. AALTHER IRAUS) 

- . ” Hă .p ! . pi pi : pri a 
4 Beilagent 
einschreiben 

— text dactilografiat | 
— în Fondul M. Jora, la U.CAL.R,, plic 29 bis 

E ine ieii , 
IC OT tu 

21 ianuarie 1969 

Domnule Rector, | 

Am onoarea a confirma primirea adresei D-voastră, prin care mi se decerna den 
„Gottfried von Herder-Preis” pe anul 1969. 

Sunt extrem de mişcat de propunerea curatoriului premiului, căruia îi. aduc cele 
mai calde mulțumiri, cât şi D-voastră, Domnule Rector, care vă dăruiți acestei nobile 
inițiative. i, | | , 

“în acelaşi timp vă “fac cunoscut că. i pr imesc cu eratitudine acest premiu: „Aber lei-: 

der, fiind prea suferind pentru a mă putea deplasa până la Viena, nu voi putea asista la 
feierliche Verleihung des Preises, cât şi la serbările ce îi vor urma... -. 

Vă rog, așadar, de a-mi comunica dacă pot fi reprezentat în: faţa D- voastră de 
către nepotul şi prietenul meu Mihai Pop, căruia i-a fost: deja: decernat acest premiu in 
anul 1967, şi care va fi îndreptăţit să primească „medalia; diploma şi suma de bani c ce e binc- 
voiți a le acorda. - 

| ” În ce priveşte pe stipendiant, cum alegerea lui imi cere o mai iungă rellexiune, rog 
să-mi fie ingăduit a vi- l desemna ulterior, bineinţeles firiând < seâma . de data n maximă fixată 
de D-voastră. e | i 

- (Urmează fraza de incheiere, foarte. ceremonioasă ...).. 

— manuscris în cerneală, ciornă -! , | 
— în Fondul M. Jora, la. U,C.M.R., plic 29 bis 
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aa pe MIHAIL JORA către Rectorul Universităţii din Viena 

31 ianuarie. 1969, 

ia Domnule | Rector, 4 

Ca urmare:la scrisoarea mea din 21 ianuarie, imi permit a recomanda pe tânărul 
pianist Dan Grigore ca stipendiant. pe anul 1969 —-1970 des „Gottfried von Herder-Preis”, 
pentru a urma un curs de perfecționare la „Wiener Akademie fiir Musik und darstellende 

Kunst”. a, i a 
„ In speranţa că veţi accepta propunerea mea, am credința că veţi fi mulţumiţi de . 

munca pe care o va depune acest fost elev al meu, pe care îl socot foarte talentat. , 
Vă rog să primiţi... etc... ... o 

? îi 

M.J. pi 

P.S. Alătur curriculum vitae al tânărului Dan Grigore. 

EI 

„_— manuscris în .cerneală,. ciornă -. SIRE 
„..— în Fondul M. Jora, la U.C.M.R., plic'29 bi» A 

N p. , 

"TON DUMITRESCU | | | | 5 | 

(Preşedintele Uniunii Compozitorilor) - - E 

1 Pt 

CUVÂNT LA CEREMONIA FUNEBRĂ A MAESTRULUI MIIAIL JORA 

Ateneul Român, miercuri 12 mai 1971, orele 12 

Întristaţi şi iubiţi prieteni, 

Bătrânul Castaldi își trăia amurgul. Din dragostea de viaţă și entuziasmele lu! nu 

mai rămăsese decât un trup ros de boală, care-și purta ncliniştile intre Câmpineanu Şi cafe- 
ncaua Corso, in. Bucureştiul care luneca spre zarea sumbră a războiului. + _ 

Eram tânăr, miunceam, visam, trăiain pentru idealurile, pentru arta pe care mă 
hotărâsem s-o slujesc. Şi intr-o zi, din dragostea lui Castaldi, am trecut in grija profesoru- 

lui Mihail Jora ... Clasa era mică, iar în jurul pianului ne strângeam ca atrași de magnet, 

ângă maestrul cu reputaţie de om sever, intransigent — aparent, fiindcă era cel mai bun, 

cel mai generos, cel mai plin de omenie şi atenţie, un adevărat prieten, de care aveam atunci: 

atât de mult nevoie. , , .. 
„Peste un timp m-a poftit acasă, în Strada Silvestru, și am inceput lecţiile de com- 

Poziţie, predate meticulos şi cu severitate. Eram laolaltă firi şi caractere mult diferite — 

un curcubeu de temperamente şi elanuri : Paul Constantinescu, cel mai vârstnic dintre noi, 

conştiincios, 'măsurat; îndârjit la lucru, Constantin Silvestri, răbuînind iremediabil peste 
„steme şi uzanţe, Dinu. Lipatti — mezinul —, plăpând, timid, cuminte și protocolar, 
ratele meu, tumultuos, romantic, şi cu minc. 
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. ”- * Mai târziu, în 1945, cu ocazia aniversării Societăţii Compozitorilor Români - a] cărei membru fondator şi vicepreşedinte era — , scriam în volumul omagial despre pro- fesorul meu, cu entuziasmul care nu s-a schimbat cu nimic de atunci: „„Marii dascăli, marii indrumători au avut intotdeauna inimi generoase, deschise larg tuturor care le cercetau. Mihail' Jora nu s-a dezminţit. Din dragostea pentru elevi, și-a pus timpul liber, în afară de cursul oficial, la dispoziţia ler. Ca nimeni altul știa să fie ocrotitorul drept al celor ce meritau, ştia să ajute, ştia să îndrume. O făcea cu părintească grijă. Sub impulsul și directivele lui, elevii au apucat pe un drum bun, sănătos. În jurul său s-a născut o şcoală de muzică roma. nească, al cărei șef rămâne”, | | „1“ Din' Jora nu va pieri niciodată nici creatorul, nici: dascălul, și nici omul..: Toţi cei ce au inţeles zâmbetul și forța sa 'morală au alergat întotdeauna la el cu entuziasmele, elanurile cu tot zbuciumul și tulburarea iinereşii. Sfatul i-a fost bun, iar mărinimia întreagă. Cei câțiva ani în care i-am urmat cursul au trecut repede, dar timpul a fost îndeajuns ca să primim făciia, pe care la rându-i o primise de la Reger, de la Krehl, de la Teichmiiller. Compozitor, profescr, dirijor, pianist, critic, animator al vieţii: muzicale  — pe atunci in floarea maturității — , întreținea flacăra cv tot talentul, experienţa și inegalabila văpaie a inimii şi minţii h-î. Dorea, se străduia să ridice prestigiul muzicii românești, aplau- dat, contestat, în luptă cu inerția cficială, pe care n-a cruțat-o niciodată. Pentru că „Jora cra iute, aprig, netolerant față de impertinență, minciună şi infatuare. Spunea fiecăruia drept în față. ce credea, şi supoita consecinţele. A trăit modest, la rău și la bine inconjurat de prieteni devotați și iubitori. a i 
Din ucenic i-am devenit apoi coleg la Conservator: și prieten de inimă. După anii cumpliţi ai războiului, ne-am regăsit cu toții strânși în Uniunea Compo- zitorilor. Mihail Jora rămăsese același entuziast, dârz, neclintit în crezul lui artistic, sfătui- tor, prieten şi binevoitor tinerilor, încrezător în destinele şi biruința muzicii românești, pildă de urmat, model de om Şi de artist. 
Luciditatea, subțirimea modernă, umorul, spiritualitatea, verva - conferă. muzicii lui originalitate — dar hărăzit puținilor aleși ai artei. DR IP a a a După o lungă și grea — poate prea lungă și prea grea -— suferință, pe care a bravat-o cu nobilă bărbăţie, primește cadența finală in apoteoza împlinirilor profesionale și omenești. Autor al unei opere bogate, valabile, ale cărei scânteieri vor trece departe peste timp, des- chizător de drumuri şi orizonturi, îngemănat cu marea 'tradiție a muzicii și înflorind din seva folclorului, Mihail Jora adaugă o pagină luminoasă muzicii românești. , Mă inclin adânc în faţa eminentului îndrumător,:a neuitatului prieten, a admirabi- lului om. Între noi toți, el rămâne cel mai mare, cel mai bun! | Să primească prin mine omagiul, recunoştinţa și eternele aduceri aminte din partea compozitorilor şi muzicologilor noştri. aa 

NOTĂ: În continuare au luat cuvântul: arh. Pompiliu Macovei (președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă), acad. Alexandru Philippide, balerina Irinel Liciu, criticul 'de artă Valeriu Râpeanu (vicepreşedinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune), tenorul Valentin “Teodorian, Anton Şuteu (student a Conservatorul “Ciprian Porumbescu'"). După încheierea mitingului de doliu, cortegiul funerar s-a indreptat spre cimitirul Bellu, unde a avut loc ceremonia înhumării, 

THEODOR GRIGORIU 

OMAGIU LUI MIHAIL JORA 

Am trăit cu toţii clipele dureroase ale despărțirii de veneratul maestru Mihail J oră. 
Cunoșteam marea sa suferință, dar așteptam un miracol..Refuzam vestea care a venit Ș ; 

frânt încă o legătură cu cei dinaintea noastră. 
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Ne despărțim de un ctitor al culturii românești, așa cum se înfăţişează azi, de un 
mare compozitor, de un mare om, din sufletul căruia s-a născut nu numai c operă trainică, 

dar și un ideal artistic, pe care tinerele generaţii ar trebui să-l ducă inainte: 
„„„“De la prima sa lucrare simfonică amplă, Privelişti moldoveneşti, care anunţa încă 

din tinerețe pana unul maestru — poate cea mai originală din muzica noastră — până la 
ultimele creaţii simfonice și de cameră, lucrările sale sunt tot atâtea „privelişti” poetice, 
deschise către lume, cu vigoarea și duioșia unui spirit însetat de viață. . 

; Am deschis ochii noștri mari de copii când lucrările Maestrului Jora răsunau glo- 

rios în sălile de concerte, când baletele sale se jucau pe scena Operei Române. Pe retină a 
rămas neștearsă prima imagine, prima întâlnire cu maestrul : de sus, de la un balcon, l-am 
văzut dirijând baletul său Dernoazela Măriuța. Era un clocot de forță și ritm. 

„Am tins de atunci mereu spre acest nimb de energie dătător de viaţă care a fost 
maestrul Mihail Jora, și socotesc că ziua cea mai norocoasă a vieţii mele a fost aceea când 

am devenit elev al său. Am intrat atunci ca într-un atelier, in care se făureau opere minu- 

nate, în care se dezbăteau probleme estetice pline de gravitate, în care mai răsunau parcă 

pe clapele pianului lucrările lui Dinu Lipatti,: Paul Constantinescu sau Silvestri. 

| Am început să mă apropii de sufletul maestrului, dorind să desciirez cum se plăs- 

muiau lucrările sale, dar pot spune oare că am putut înțelege necuprinsele sale întinderi? 

„+ Ştiu că iubea muzica şi poezia, deopotrivă. Auzea muzica închisă în cuvinte și dădea 

cuvintelor infinite nuanţe sonore. Ciclurile sale de: lieduri sunt astfel un sipet cu nes- 

temate, o' experienţă artistică unică în felul ei, o „Cântare a cântărilor” în muzica 

românească. Sc 

„Ştiu .că iubea .nespus „muzica clasică și că dorința sa cea mai fierbinte era să creăm 

lucrări universal valabile. -..: a 
Știu că ne-a învățat cum să scriem notele ca să sune frumos, dar şi că o operă de 

artă se făureşte din durere, din credinţă, din speranță, meditaţie şi răbdare. 

_“Și totuși, prin ce putere tainică reușea maestrul Jora, odată cu atâtea secrete ale 

meșteşugului, să ne insufle acel simț al datoriei față de oameni și artiști ? Cred că persorali- 

tatea sa, conduita, seriozitatea sa profesională ne inspirau acel simţ al datoriei, care venea 

de. departe și trebuia să meargă mai departe. o , 

Când din învăţăcei, am început să zburăm cu aripi proprii, maestrul ne cânta uneori, 

la sfârşitul lecţiilor, din copoziţiile sale recent terminate. Nu pot uita felul in care inter- 

preta licdul La steaua. ..., care în câteva armonii îți dădea fiorul spaţiilor infinite, sau licdul 

Pasărea nallă, în care te cutremura imaginea misterioasei apariții. Ă _ 

Sonata pentru violă şi pian, încă nenumărate lieduri, baletul Când strugurii se coc 

s-au născut sub ochii noștri, iar maestrul își întrerupea adesea lucrul, pentru a corecta 

temele noastre de armonie şi contrapunct. , , LU 

Întreaga viaţă a maestrului Mihail Jora e o pildă de eroism, de luptă continuă cu 

ncinchipuite suferințe, de muncă pasionată pentru un inalt ideal estetic, pentru propăşirea 

artei muzicale în ţara noastră. AR _ 
Este viața unui om, a cărei măreție numai viitorul o va putea lumina în toată 

plenitudinea. 1 

— în: Contemporanul, Bucureşti, nr. 20 (1279), 14 mai 1971, p.6 

PASCAL BENTOIU 

INCANDESCENȚA ACESTUI MARE SUFLET. . . 

Ştiam de peste un an de zile că Maestrul nu se maipoate vindeca. Asistam fără putere 

la Suferința lui şi ne aşteptam oricând la acest deznodământ fatal. ȘI totuși acum, în aceste 

ceasuri indurerate și ireale parcă, nu ne vine să credem că s-a întâmplat : maestrul Mihail 
, ora, cel pe care-l numeam „meșterul”, a plecat dintre noi. 
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.jt 7 Prin dispariţia lui, muzica! românească suferă o pierdere ireparabilă, poate cea mai grea' de la moartea lui George Enescu incoace. Ne simțim cu toţii inSingurați, pentru că fiecare muzician român datorează — direct sau indirect — ceva lui Mihai] Jora, aceltiia cate timp de aproape şase decenii a lucrat fără ostenire în câmipul creaţiei, în cel pedagogic și în cel interpretativ, aceluia care a fost necontenit prezent la punerea bazelor, la organi- zarea sau la conducerea principalelor noastre instituții de cultură muzicală, aceluia care. a luptat ca nimeni altul pentru afirmarea demnității sociale a artistului. „Ceva din intandescența: acestui mare suflet, care s-a consumat ca o flacără ncin- treruptă pentru arta româncască, a trecut în fiecare din 'noi. Dintre toţi însă, nimeni =: cred. — nu poate resimţi dureroasa despărțire mai mult decât noi, cei care am fost formați de marele profesor care a fost Mihail Jora. Elevii săi, aceia care au Stat ani îndelungaţi în preajma lui, au putut să cunoască îndeaproape nu numai personalitatea tăioasă, colțuroasă Şi intransigentă care se înfățișa tuturor și care se reflecta atât de fidel în scrisul său carac- teristic, nu numai opera sa de o importanță de care poate incă nu ne dăm perfect seama; 
și de largă, părintească înțelegere, dascălul inspirat care odată cu preceptele şi secretele mescriei oferea. discipolilor exemplul viu al atitudinii și al fermității, al tenacității și al eroismului. Dacă aș încerca să surprind trăsăturile lui cele mai caracteristice, aș spune că ceea ce ne impresiona în primul rând, pe toți cei care am avut bucuria să-i stăm alături, cra temperamentul său-de luptător, refuzul său de a admite vreodată înfrângerea, credinţa: nestrămutată în izbânda idealului de bine, frumos, demnitate şi adevăr, căruia îi închinase : fo:țele sale. 

e „i: Muzica' era pentru Mihail Jora mai mult decât o profesie şi o vocație : cra modul său adânc și totodată firesc de afirmare a spiritualității româneşti, și pe acest teren şi-a lăcut până la capăt și din plin datoria. Drumul său creator este dintre acelea care au contri- Duit hotărâtor. la ridicarea şcolii româneşti de compoziţie pe treapta afirmării în universal. Numele Jora s-a împletit de-a lungul veacurilor cu istoria zbuciumată a Moldovei. Însă, fără îndoială, strălucirea cea mai puternică a revărsat-o peste acest nume ultimul său purtător, muzicianul Jora, cel care — tânăr fiind - și-a vărsat sângele în dramaticele lupte de pe valea Trotușului, cel care în continuare — printr-un efort de voință exemplar — Și-a pus talentul şi energia creatoare integral și fără pregct în serviciul culturii noastre. Un mare compozitor, un mare profesor, un mare patriot, un mare om. Acesta a fost și acesta rămâne în inimile noastre Mihail Jora. 

— în: Contemporanul, București, nr. 20 (1279), 
14 mai 1971, p. 6 | 

TESTAMENT 

, N A . 

Subsemnatul Mihail Jora, domiciliat în București, Strada Silvestru No. 16, aflân- du-mă in deplinătatea facultăților mele mintale, ințeleg ca după stingerea mea din viaţă, toate lucrurile aflate în casă, intreaga mea avere, să rămână scumpei mele soţii Elena Jora, născută Gafencu, tovarășa neprețuită de aproape jumătate de veac. Excepţie fac : manu- scrisele, biblioteca, piano-ul, mobilierul, covoarele, tablourile, obiectele de artă ŞI corespon- dența importantă, pe care le las scumpei mele soții în folosință, urmând ca după stingerea ci din viaţă să se constituie cu toate aceste lucruri o casă memorială, prin grija executorului testamentar, în acceaşi locuinţă din Strada Silvestru 16. Ea va purta denumirea de „Casa memorială Mihail şi Elena Jora”. 
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: Numesc executor'testamentar pe Maestrul lon Dumitrescu, domiciliat în București, 

Str. Dr. Brândză: No. 16. Îl:rog să accepte. această sârcină și să vegheze pentru aducerea 

la indeplinire a tuturor dispoziţiilor mele testamentare. e 

mi În cazul când pensia de urmaș a scumpei mele soții și drepturile succesorale de autor, 

ce îi vor reveni, conform legii, dintr-o mare necesitate obiectivă vor fi, totuși, insuficiente, 

soţia mea va putea vinde, prin executorul testamentar, unele din bunurile testate, cu excep- 

ţia celor destinate câsei memoriale. . - - E 

*  Rog'Uniurea Compozitorilor din R.S. România, precum şi toate Instituţiile, 
, î . po ee e pe e vi. RI - YI - . . vw . a .__. 

organele de stat, prietenii și pe toţi cei ce m-au cunoscut, să stăruie şi să ajute la indeplinirea 

tuturor dorințelor mele exprimate în testament. ai 
pe 

„„ ROBP | e 
cu vara primară a soţiei mele, D-na Mioara Dumitrescu, să aibă grijă de bunăstarea şi 

sănătatea iubitei mele soții, atâta vreme cât va îi în viață, cât şi de cheltuielile de între- 

ținere a casei, şi a nevoilor vestimentare, În schimbul serviciilor acestora, de „Doamnă 

de: companie”, D-na Mioara Dumitrescu” va fi retribuită, după o: bună înţelegere cu soția 

mea și executorul testamentar. a “ | 

„Mulţumesc. tuturor, care cu sfatul sau cu fapta m-au ajutat, de-a lungul frămân- 

tatei mele vieţi şi care au avut incredere în omul și artistul care am fost. Rog, de asemenea, 

să fiu iertat. de acei cărora, poate,:le-aș fi cauzat. vreun rău, ce le-ar fi putut vătăma bună 

starea şi liniştea. E | LL 

 Tarpri 
vale > e tu E Ea E n 

„Am întocmit testamentul în două exemplare, din care unul l-am încredințat lui 

Ion Dumitrescu. “Prezentul testament revocă orice testament anterior şi a fost scris în intre- 

gime, semnat și datat de mine insumi astăzi 2 martie 196$, scumpa mea soție fiind cu totul 

de acord, după ce l-a cetit.; 

. 

pe iubitul meu.prieten, executorul testamentar Ion Dumitrescu, ca inipreună 

ta 

Spitalul Otopeni, 2 martie 1968 

MIHAIL JORA 

Sunt -de acord 
Otopeni,; 2 martie .1968 . 
Elena Jora | 

— manuscris în cerneală | 

— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu 

Bucureşti, 15 septembrie 1975 

La 10 mai 1971 a decedat MIHAIL JORA, unul din cei mai de scamă muzicieni 

români contemporani, compozitor, profesor, şei de orchestră, pianist, critic muzical, Tec- 

tor al Conservatorului, membru în Comitetul de conducere al Uniunii Compozitorilor, aca- 

demician, Artist al Poporului. i 

„„ Mihail Jora a fost un om cu o atitudine morală şi cetăţenească exemplară, model 

e cinste, corectitudine, generozitate, vrednicie și totală abnegaţie pentru inflorirea culturii 

româneşti, 

479 

etenilor și tuturor care îmi sunt dragi, le spun cu sufletul deschis : Supremum 

 



Invalid de la Mărășești, Mihail Jora este-ultimul vlăstar al vechii şi vestitei familii moldovenești: a Joreştilor, cu strămoși de vază, ca de pildă hatmanul Antioh Jora, înrudit: cu Negruzzi, Alecsandri, Gane, Rosetti etc.. - . DI a Ia a aL ae „. Opera lui, de înaltă valoare artistică,: pe. care istoria: muzicii. româneşti 0 înscrie la loc de frunte în patrimoniul culturii noastre, cuprinde creaţii simfonice, de cameră, vocale, coregrafice. E a ae SI N a: Aa Considerat drept cel mai de seamă creator și inițiator în domeniul :baletului Şi lie- dului, Mihail Jora rămâne, alături de George Enescu, cea mai proeminentă: figură a-muzicii românești moderne, deschizător de drumuri noi în valorificarea folclorului și a tematicii istorice și patriotice. | N Prin testamențul său întocmit. la 2 martie 1968, Mihail Jora lasă întreaga sa avere în folosinţa soției până la moartea acesteia, cu dorința expresă și rugămintea către Uniunea Compozitorilor, precum şi toate instituţiile, organele de stat, prietenii şi toți cei ce l-au cunoscut, ca toate aceste bunuri să fie valorificate după decesul soției în cadrul unei Case memoriale, care să ia ființă în locuința unde și-a desfășurat timp de peste 50 de ani viața ȘI activitatea. 
Bunurile testate constau în manuscrise, bibliotecă, corespondenţă, tablouri vechi, mobilă de valoare, numeroase vestigii ilustrând relaţii cu oameni de' cultură şi patrioţii moldoveni, precum şi multe alte obiecte care i-au aparținut. : Ia Având în vedere că la 12 august 1975 a decedat Elena Jora, soția lui Mihail Jora. urmează să intre în vigoare dorințele exprimate în testamentul pe care l-a încredințai subsemnatului, ca executor testamentar. :. 0 ee i 

|... 

să binevoiască a aproba realizarea acestei nobile dorințe a cărei împlinire ar deveni folositoare şi ar cinsti cultura românească. : , Imobilul în care a locuit cu chirie Mihail Jora se află în Str, Silvestru nr. 16 şi este proprietate de stat. 

Preşedinte, 

(ss) Ion Dumitrescu 

(M-am prezentat personal la tov. D. P. Am pledat, am fost refuzat categoric. Intervenția n-a izbutit. Hârtia mi-a fost înapoiată pe loc. 

I. D.) 

— text dactilografiat; nota de la sfârşit: manuscris în cerneală 
— în arhiva Ion și Ilinca Dumitrescu
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III. CORESPONDENȚĂ 

Din corespondenţa lui Aihail Jora (text stabilit și prezentare de Ileana Raţiu, note și comentarii de Ilinca Dumitrescu) 

  

      
     

30 9 O caldă prietenie: Mihail Jora — Mariana şi Ion Dumitrescu (text stabilit, prezentare, note și comentarii de Ilinca Dumitrescu) ee 2832 o Alaestru și discipol (ALihail Jora şi Pascal Bentoiu) (text stabilit şi prezentare de Ileana Raţiu, note și comentarii de' Pâscal -Bentoiu) . e. 362 
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Vasile Jora şi fiul său Mihail („Pentru draga mea 

Grand Maman. Bebe, Babadag, 11 august”). 

     

    

  

 



  Robert Teichmiiller (Leipzig, 1900) 
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Compozitorul Stan Golestan GĂ mon tres cher ami M. Jora, le musicien vrai. Affectucusement, 
Stan Golestan”).   
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Compozitorul Filip Lazăr („Prictenului Mişu Jora, ca amintire. 
Philippe Lasare, Leipzig, 6/29 IV 1914”).
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Dom Jora, Didia (Saint-Georges) şi Furnarache (Leipzig, 1913). 
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Pianista Cella Delavrancea
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Mihail Jora (Tescani, 1910) 
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Mihail Jora (1909) 
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  „D-şoarei Virginia Ciuntu 2 Com. Secuieni — Jud. 
Roman: Multe sărutări şi îmbrăţişări de la un infan- 

Ă terist pârlit”, M. Jora, 1915 

  

    
      

Mihail Jora (1922) 

 



 
 

Mihail Jora (1928) 
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  La Budapesta (1931)



 
 

 
 

  
 
 

  

 
 

  
"O fotografie celebră: Constantin Brăiloiu 

  
   
 

» George Enescu, 
» Alfred Alessandrescu 

, Mihail Jora (1936) s 

lon Nonna Otescu 
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George Enescu şi Mihail Jora (1932) 
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La Balcic (1937) 
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“ Atena 1939. Mihail Jora cu soția 

  

 
 
 



  

  Mihail Jora (Bucureşti, 19-42)       
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La Tescani (19-42) 
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Cu Alice Voinescu (1947) 
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Cu Lisette Georgescu (1955)



 
 

 
 

  

 
 

, Constantin Silvestri şi lon 

6, Paris, la Cafă „Vielle” — Mihail 

 
 

Dumitrescu, ! 

  

O altă fotografie celebră: mai 195 
Jora cu lonel Perlea, Alfred Alessandrescu 

  

Mihail Jora
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Mihail Jora (Olăneşti, 1957) 
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Mihail Jora (Olăneşti, 1957). 
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La Pelcş, Sinaia: Mihail Jora şi soţia, profesorul 

Gtorge Breazul şi compozitorul lon Dumitrescu 

(anii '50) 

    

ai 
2 ea E Tu Ara 

ie FL Iara 
    

  

  

  

La Peleș, Sinaia: Mihail Jora cu soția, compozitorul 

Paul Constantinescu (anii '50) 
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In Parcul Herăstrău di 

    

in Bucureşti ... (1963) (foto compozitor Constântin Palade) | 
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... şi în Grădina Botanică din Bucureşti (1963) 
(foto Liviu Rodescu) 
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  - Compozitorul Pascal Bentoiu 
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Compozitorul Theodor Grigoriu şi pianistul Valentin Gheorghiu (Bucureşti, Ateneu, 6 iunie 1978) (foto 7iţi Popescu) 
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Mihail Jora = desen de Theodor Pallady (în 
colecţia lon Dumitrescu) 

Mihail Jora — caricatură de Cik Damadian



  

  

  

tinca şi Mutzachi (Bucureşti, iunie 1959) 
(foto Takaci)       

+ 

  

Mutzachi şi Mitz-Mitz („Poze şi pozne” — Caietul II, ilustraţii de George Voinescu, 1964) 
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„Poze şi pozne” — Caietul III: În Gr dina Botanică din Bucureşti 
Ştefan Rodescu (1963) (foto Liviu Ro 

ă cu Ilinca Dumitrescu şi 
descu) 
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„Pasărea nahă” ...
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Baletul „La piață 

  

    
premiera baletului „Întoarcerea din adâncuri”, + 

Ig de Operă şi Balet din Bucureşti, 12 mai 
Val Mi ai ora cu Oleg Danovski, lrinel Liciu, 

entina Massini, Gabriel Popescu, Iosif Conta. 

  

  

Premiera baletului „Intoarcerea din adâncuri”, 

Bucureşti, 1965
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Soprana Emilia p 
a Irina Răchiţean 
Tigoriu, soprana | 

UUU dci, 

18 mai 1980. Concert Mihail Jora. Printre etrescu, tenorul Vale 
u- -Şirianu, pianista 
oana Bentoiu (foto p. 

participanți: 

ntin Teodorian, 

  

    
  

. a B Centenar Mihail Jora. Ateneu, 
pe tivalul Internațional . „G. Enescu” — ed, a XII-a. Recital de pice: 

icorceta Stoleriy 
pentru pian solo şi lieduri. Interpret: soprana Georgeta Stoler ŞI pianista Ilinca Dumitrescu (tota Afhail Cratofil) 

ucureşti, 6 septembrie 1991, Fes-   

  

 


