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A R H I V A F O N O G R A M I C Â
Intelegere pentru frumusetea caracteristicâ a

cânteculuî popular românesc, nu arareori au arâtat
ceî ce s'au gândit la originalitatea darurilor ar-
tîstice aie poporului nostru. Ci nu arareori, în ba-
nuiala câ darurile de care vorbim se vâdesc si
în mélos, îndemnuri bune, tragere de mima, hâr-
nicie si ajutor, prisosind din diferite parti, au ho-
tarît si sustinut încercâri de strângere a melodiilor
populare.

De bunâ seamâ câ, spre a se da putinta stu-
dierii si cunoasterii cântecelor, cum si spre a le
reda pe acestea ça modèle de creatie muzicala
româneascâ, era nevoie de culegerea si pubîicarea
lor, asa cum, delà Alecsandri încoace, s'a lucrat
pentru culegerea si pubîicarea poeziei populare.
Din cale-afarà de greu n'ar fi fost si, mai aies
când înteresul pentru ce este produs al poporului
crescuse, era de asteptat ça o strâns unita si pa-
ralelâ muncâ sa apropie pe cel ce adunâ versul
de cel ce adunâ viersul, pentru ça astfel, ambii,
împreunati în strâduinte comune, sa fi dat la
ivealâ, nu numai poezia popularâ ci, alâturi de
ea, împreunâ eu ea, si muzica popularâ, ambele —
muzicâ si poezie — nedespârtite înfâtiseri aie cânte-
cului popular,

A doua jumâtate a secolului al XlX-lea ar fi
putut continua si desavârsi campania de culegeri,

începutâ de Anton Pann, eu « Versari-le sale mu-
sicesti » si eu « Spitaîul amorului sau Cântâtorul
doruîui ». lar daca, oricine râsfoeste monumentala
opéra de culegere a lui G. Dem. Teodorescu, «Poesîi
populare romane », nu-si poate opri manifestarea
pàreriî de rau câ nu s'a putut afilia acestui pasio-
nat culegâtor de vers românesc, culegâtorul de
viersuri, — apoi nu este mai mare parère de rau
decât ça, în ardoarea sa de a culege versurile po-
pulare, Alecsandri nu a putut détermina o ac-
tiune de culegere a melodîei populare. Cât entu-
sîasm aratâ el « doinelor, horelor, cântecelor de
lume », o dovedeste articolul sau « Melodiile Ro-
mânesti », în care face cunoscuta aparitia « Albu-
mului » de « 48 arii de tôt soiul : doine, hore, cân-
tece de lume, cântece hotesti, etc. » al lui Carol
MiculL De altfel, nu stim daca cineva a putut
avea o mai clarâ intuitie asupra firei musicale a
Românului si a gâsit o mai pregnantâ formulare
a ei, de cum aratâ Alecsandri în fruntea volu-
mului sau de poesii populare: «De-/ munceçte do-
rul, de-l cuprinde veselia, de-l minuneazâ vre~o faptâ
mâreatâ, el îsi cântâ durerile si multemirile, îsi cântâ
eroii, îsi cântâ istoria, si astfel su/létal sau e un
izvor nesfârsit de frumoasâ poezie, Nimic dar, nu
poate fi mai interesant decât a studia caracterul acestui
popor în cuprinsul cântecelor sale, câd ele cuprind
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toate pornirile inimii §i toate razele geniului sau ».
(Din préfaça brosurei I a baladelor, 1852, pre-
fatà retipâritâ în fruntea volumului de «Poesii
populare aie Românilor » din 1862).
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Coperta Spitàlùîai Amorului de Anton Pann

Sa nu pierdem din vedere totusi faptul si
sa nu-1 ignoram, câ cel putîn bogata colectie «Ba-
lade, Colinde, Doine, Idyle », a lui D. Vuîpian, este
inspiratà de « Illustrul Bard », caruia îi si este
dedicatâ. In fruntea ei, drept ràspuns la dedicatia
lui Vulpian, Alecsandrî scria la Mircesti în 1885,
între altele, urmatoarele rândurî, adresate culegâ-
torului: « Melodnle unuî popor... sunt tezaurul
cei mai pretios al sâu, caci fac parte din viata
lui, din ininia lui, din geniul lui !

Acele isbucniri armonioase, care cuprind o lume
întreagâ de simtiri duioase, de aspirâri înalte, de
taine sufletesti, ne impun datoria de a le feri de ni-
miciri $i de a le pâstra ça sfintenie ça seule sacre
aie nationalitâtii noastre ».

*
* *Atrasi, în primul rând, de frumusetea melodiei

populare, au fost, cum pare si fïresc, muzicantii
eu veleitâçi de compozitori. N'au fost exécutant!,
practicieni, nici teoreticieni sau muzîcografi, cei
ce s'au apropiat eu mai mult interes de cântecul
popular. Ci au fost compositori, artisti creatori,
atrasi, nu atât de valoarea esteticâ, în sine, a me-

lodiei populare, nu de cântec pentru cântec, cî,
sî în deosebi, de faptul câ ïncapacitatea lor de
inventie melodicà putea fî usor mascata prin îm-
prumuturile de crâmpeie melodice din cântecele
populare sau chiar de cântece întregi. Neslujin-
du-se de cântece ça de o sursâ de inspiraçie me-
lodicà, ignorând atmosfera sufleteascà muzicalâ în
care atât de caracteristice motive melodice puteau
fi utilïzate pentru încercârî de polifonie, de des-
voltâri tematice, ci smulgându-le din mediul lor
psihologîc natural, pe de-a'ntregul sau fragmentar,
melodiile au fost grav deformate si cârpite în asa
zisele lor compozitii. Astfel, bogàçîa de clémente
melodice si ritmice din cântecul si jocul popo-
rului fiind de absolutâ nevoie pentru manîfestarea
voînçii lor creatoare, întreagâ comoara de cântece
a fost data peste cap si far' de rmlà exploratâ, numai
în scopul de a alimenta, înviora, susfine si ju-
stifica veleitâtile de compozitori aie acestei grupe
de muzicieni, Nenorocul pentru viersul popular
a fost eu atât mai mare, eu cât o activitate de
acest fel gâsia încurajeri în toate partïle, fiind con-
sideratâ, pe-atunci ça si astàzi, drept o necesîtate
de demnitate na^ionalâ, acesti compozitori tinzând,
màrturisit ori ba, sa fundeze muzica româneascâ
în sensul de scoalâ muzicalâ na^ionalâ, cum se
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chiama, în acest sens, cea italianâ, cea germanâ,
cea francezâ, — muzica româneascâ cultâ. Uneori
de bunâ credinçâ — în credinça lor cà fac opéra
de artâ muzicalâ na^ionalâ — au fâcut la fel eu
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ce s'a petrecut si se mai petrece pe-alocurea si
azi, în literatura româneascâ: însiruiri si întorto-
cheri de vorbe populare = literatura nationalâ.
Tôt asa au însiruit composîtorii de care vorbim,
melodii sau terne melodice si ritmice românesti,
incongruente, fârâ de aderen^e si fàrà conséquente
de logicà muzicalâ, construînd acele fantezii, rap-
sodii, potpourri, aie câror ecouri se prelungesc
pana în vremea din urmâ. Este usor de înÇeles
cà acesti « armonizatori », « aranjatori », — (« deran-
jatori» — le zice Aubry) sau « compositori » de
muzicà popularà, aparitîi hibride aie începutului
nostru de viatâ muzicalâ constientâ — nu s'au fo-
losit în culegerea materialului pentru prelucrat,
de niciun spirit critic, ci numai de discutabilul
lor gust.

De fapt, în opéra ce îndepliniau ei, nu mai
putea fi vorba de culegere, ci de aîegere. lar, dupa
cum putera constata din ceeace a ramas de pe
urma încercàrilor lor, nici gustul, nici o mai clarà
mtuitie, nu i-au ajutat ça, în alegerile fâcute, sa
distingâ, cel putin, ceeace este românesc, de ceeace
este stràin. Din care pricinâ, pe lângâ altele, au
fâcut râul câ, în lucrarile lor si, prin ele, si în
mîntea celor ce le-au ascultat, au încurcat si ame-
stecat dîferitele influence din afarà eu originalul
autentic al melodiei, îngreuind stabilirea autenti-

citâ^ii cântecelor. La aceasta a contribuit si
tendinta de a compune în maniera muzicii po-
pulare, reprezentatâ de un numâr însemnat de
lâutari orâseni, delà care ne-au ramas si tipàrituri,
aie câror titluri spun în deajuns de clar carac-
terul acestor compozitii : sârba vagabonçilor, a pa-
raponisi^ilor, a sacagiilor, a tâmplarilor, a zida-
rilor, a spiterilor, a cîsmarilor, a Evreilor, a avo-
ca^ilor, a postei, a liberalilor, a conservatorilor, a
popilor, a preoteselor, a soacrelor, a studentilor, a
îâptâreselor, a marinarilor, a pompierilor, a doga-
rilor, etc. Apoi lipsa de serioasâ stâpâmre a teh-
nicei muzicale, de cunoastere cât de sumara a
evolutiei modurilor si tonalitâçii si de ini^iere în
chestiunile de ritmicà si metricâ, i-a fâcut sa oco-
leascâ tocmai ceeace este mai original si mai ca-
racteristic din punct de vedere modal si ritmîc, ça
irajional, nefiresc, neobisnuit, sau, pur si simplu,
impropriudin pricina dificultâtilor tehnice cares'ar
fi ivit în manifestarea râvnei lor componistîce.Ceeace
nu au ocolit, au « cioplit » — termenul li-i propriu—
si déformât, pentru ça sa încapâ în tiparul diato-
nismului occidental (major sau minor), Aceasta
din punct de vedere tonal, lar din punct de ve-
dere ritmic, au subjugat aproape întreaga lîbertate
ritmicà a melodiei populare « carrure »-ei si barei
de mâsurâ, de sub a câror tiranie muzicà noua

Sërba vagabontilor.
din gurâ lâutarilor.

Allegret to .
Coleçtia, Z.D.

Fragment de pagina conti'nând muzicà làutàreasca de oraç
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;-j dans toute leur originalité et Icnr caractère
national,telles qu'elles sont exécutées pai- ±
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Coperta Melodiilor Romane de Al. Berdescu

se sbate sa scape. Interesul câzând astfel, nu asu- fiind considerata ça laturalmcâ si numai auxilîarâ,
pra cântecului popular, ci asupra compozitieï re- a fost încetul eu încetul îndépârtatà din pre-
zultate dm prelucrarea lui « artisticâ », este neîn- ccupârile compositorilor de cari vorbim si, în fine,
doios cà activitatea de culegere, de cercetare ri- parasita, Materialul adunat în asemeneâ conditii
guros cnticâ si dare la ivealâ a melodiei populare nu a înlesnit întru nimic, nici posibilitatea de
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cercetare stiinjificâ, nici progresul vieçii noastre scoli românesti, ci a ajutat. doar la formarea re-
muzicale si, eu atât mai putin, fundarea nâzuitei pertoriului zis « national » al muzicilor militare ci
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la inspîrarea muzicii cupletelor dîn « revistele » delà
grâdinîle de varâ dm ultimele doua decemï.

Tôt din pricina lipsei unei serioase pregâtiri
tehnice musicale, binevoitoarea activitate de cu-
legere a câtorva amatori a ramas, de asemenea,
fârâ rezultate; mai aies câ, si amatorii, ça si corn-
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Profesor de Armonie la Conservatoriu.

Sef choru luî Mitropolitan din

Propneiatea autoruluï Tote dreptunle rezervate.

Part i t iunea V o c i l e separate

Partitiunea si v o c i l e

JnsL Lut] Je Cfi^Oer Lerp^r

Coperta Melodiilor Nationale de Gavriil Musicescu

pozitorîi de cari fu vorba, n'au cercetat cântecele
populare eu mintea scrutâtoare a celui ce umblà
sa descopere realitatea sau sa afle adevârul ci, în
cel mai norocos caz, eu inima fermecatâ de frumos
a artistului.

Este interesant ce scria un asemenea amator —
e mai bine de-o jumâtate de veac de-atunci —
în Mai 1871, pentru a ne da seama si de împre-
jurârile de pe acea vreme si de greselile de care
nîcî autorul, Aîexandru Berdescu, n'a scapat, El
Siée:

« Treîzeci de ani de când ma ocup eu adunatul
melodiilor poporului, ori de pe unde le-am auzit
cântându-se sau executându-se pe vr'un instru-
ment, si multa silintâ si stâruîntâ ce am depus,
a fost numaï ça sa le pot nota fârâ ça sa piarda

câtusî de putin din originalul si nationalul lor
stil, lucrare, ce sper câ a ajuns a fi cunoscutâ
si recunoscutà mai în toate pârtile târii.

In Romània, de mai multi ani, artisti straini
luând iniîiativa, s'au ocupat si se ocupâ astâzi
chiar, mai mult, mai séries si în felurite chipuri
eu melodiile poporului; unii adica, crezând câ au
înteles natura, caracterul si felul executârii lor,
au scos la luminà prin presâ caiete eu diferite
piese si în diferite moduri intitulate, de ; Melodii
Valache, de: Ani Valache, de: Cântece populare,
de Melodii Romane, de: Arii Romane, etc., tran-
scrise sau aranjate pentru piano, si sustînute prin
tîtluri încà, câ sunt Originale si Nationale', iar
altii, eu dorintâ poate d'à se recomanda cà sunt
si compozîtori, au scos tôt prin presâ diferite
piese intituîate: Arii sau Arie Romand compusâ
pentru Piano de. .., Melodii sau Mélodie Romand
compusâ pentru Piano de . . . Horâ Noâ Romand
compusâ pentru Piano de . . . Horâ Jerâneascâ
compusâ pentru Piano de. . . etc., etc. Niciunul
însà din zisii artisti, mârturîsînd adevârul, n'a reu-
sit în lucrarea sa, deoarece, pretînsele lor compo-
sitiuni, nu sunt o adevâratâ lucrare noâ, ci numai
o împrumutare fâcutâ delà diferite melodii iesite
din inspiratiunile poporului, si împrumutârile chiar,
nefiind bine însirate si bine ritmate când s'a com-
binat a se face printr'însele o piesâ ce s'a intitulât
de noâ, piesele astfel compuse, au ajuns a fi fârâ
niciun càpâtâi; iar melodiile scoase la luminà ça
aranjate sau transcrise pentru Piano, nu numai
câ sunt lipsite de originalul si nationalul lor stil,
dar câ celé mai multe dintr'însele sunt desfigurate
astfel, câ nici nu se mai cunosc de ce origina
sunt; adevâratiî romani însâ, când le ascultâ exe-
cutându-se, sau si aceîa chiar care stiu ça sa le
si exécute, numesc si pe celé aranjate sau tran-
scrise si pe celé compuse Hori Nemtesti, neînte-
legând poate ce altâ numire sa le dea, dacâ ele
nu se reprezintâ prin adevâratul lor tip national ».

Am reprodus acest interesant pasaj, pentru câ
el lâmureste situatia nu numai din punct de ve-
dere istoric, ci, mntatis mutandis, aproape toate
încercârile de musicâ cultâ fâcute de atunci pana
azi, eu greu scapâ de învinuirea ce se ridicâ din
partea lui Al. Berdescu împotriva celor ce defor-
meazâ, « desfigureaza » melodiile populare. Iar dupa
ce constata celé de mai sus, Berdescu încheie:

<( In fine, pe lângâ multa atentiune eu care notez
melodiile nationale, ça sa nu piarzâ câtusi de putin
din originalul lor stil, sau mai bine zis, ça sa nu se
piarzâ origina mnzicii romane, deoarece, prin lu-
crârile stràinilor si începusem a merge pe o astfel
de cale, subsemnatul a gâsit de cuvîintâ, bazat
pe experienta sa, ça pe celé mai multe din me-
lodii, sa le încheie prin mai multe si felurite ame-
liorâri si înfrumusetari artistice, spre a fi eu mai
multa plâcere ascultate când se vor exécuta ».

De notât, decî, câ si Berdescu a gàsit de eu-
viintâ, bazat pe experienta sa, ça pe celé mai multe
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din mdodii sa le încheie prin mai multe si felurite
ameliorâri ci înfrumusetâri artistice.

§i totusi, cât de utilizabile culegeri ar fi putut
întocmi acestî amatori si acesti muzicanti, dacâ
mijloacele stiinçifice le-ar fî stat la îndemânâ !
Mulfi dîntre ei, poate chiar dintre cei visaçij de
asprîmea de judecatâ a lui Berdescu, au prîns
din vreme originalîtatea muzicîi noastre populare
si însemnâtatea ei fatâ de muzica altor natîi.

Astfel, Johann Andréas Wachmannt tatâl lui
Eduard «professeur de musique et directeur du
théâtre national à Bucharest », eu douâzecisitrei de
ani înainte de Berdescu, publicând al III-lea caiet
din a sa « Sammîung walachischer Volks-Melodien »
sub tîtlul « L'Echo de la Valachie » — « Klânge
ans der Walachei» — « Chansons populaires des
Roumains » —, le însofeste de o prefatâ în care,
pe lângâ altele, adaogâ : « De nos jours toutes les
nations se sont efforcées à communiquer à leurs
contemporains leurs particularités, tant histo-
riques qu'artistiques. Vivant depuis dix-huit ans
à Bucharest, capitale de la Valachie, et y vouant
mon temps à l'exercice de la musique, j'ai tenu
àpropos, d'offrir au jugement du monde musi-
cal une collection des mélodies nationales valaques
aussi distinguées par leur originalité et leur bizarrerie
comme par le charmet qui y repose. Je les donne
telles que je les ai entendues de la bouche des
troubadours populaires dont la Valachie abonde, je
n'y ai changé aucune note et je n'y ai fait qu'ajouter
l'accompagnement harmonique ».

In realitate, aproape tôt ce a retinut Johann
Andréas Wachmann din « gura llutarilor », nu
face parte din cântecele populare, ci sunt diferîte
alte pîese muzicale, ça « Mélodie nationale com-
posée par le feu Boyard Nicolas Filipesco », « Hora
de întronare » (« Tanz zur Thronerhebung »), cân-
tatâ, probabiî, pe la 1843, spre a célébra suirea
pe tronul muntenesc a domnitorului George Bî-
bescu, apoi «Soldaten Reîgen », «Hora sentimen-
tale », etc. lar caracteristic a apârut pentru J. A.
Wachmann, ça si pentru Eduard Wachmann, nu-
mai secunda mâritâ, atât de fréquenta, de altfel,
si în muzica Ungurilor si în cea orîentalâ. Cu toata
admira^ia sa pentru « originalitatea », « bizareria »
si « farmecul » melodiilor populare, el nu da în-
dârât a le publica drept « des airs roumains ar-
rangés par moi ».

Marîi nostri maestri de cor, Muzicescu, Kiriac
si Vidu, au contribuât în cea mai largâ mâsurà
la desteptarea, sustinerea si sporirea interesuluï
pentru cântecul popular, dar de lucrâri eu ca-
racter stiintific, de culegeri si cercetâri riguros cri-
tice, se pare a nu fi fost nici ei preocupati; si,
de fapt, nici nu ne-au lâsat asemenea lucrâri. Ra-
sunet puternic a trebuit sa trezeasca îndeosebi ac-
tivitatea lui Gavriil Muzicescu. Sunt mai aies de
însemnat frumoasele cuvinte eu care încheie pre-
cuvântarea la prima editîe din lanuarie 1889, a

celor « 12 Melodii Nationale, culese, armonizate si
aranjate » de el :

« De frumusetea, bogàtia si puterea magicâ ce
exercità cântecele poporului, nu m'am îndoît nîci-
odatâ. Duîoasele noastre melodiï nationale descriu
eu culori vii blândetea si bunâtatea caracterului
poporului roman. Ci dacâ târanul roman mai uitâ
din necazul greu ce îndurâ în luptele vietïi si
suportâ eu bârbatie nevoîle ce-I apasâ, apoî aceasta
se datoreste în cea mai mare parte ïnfluen^ei duioa-
selor sale melodii, care-1 mângâie în zilele grêle
sî-1 veselesc în celé bune.

Cred darâ cà a sosit timpul sa ascultâm si sa
învâjàm si melodiile românesti, pe lângâ celé
strâine ».

Asociatiile musicale « Carmen », « Hora » si
« Doina » din Bucuresti, reuniunile corale din Ar-

Adunatul oilor eu buciumul (jud. Putna)

deal, precum si numeroasele grupâri corale din
diferite orase aie ^ârii si chiar din sate, au con-
tribuit la sustinerea interesului pentru muzica po-
pularâ.

De altfel, în bogata série de peste patruzeci de
volume « Din mata poporului roman », Academia
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Românâ a manifestât o necurmatâ grije pentru
cântecui popular românesc. Ci, poate, nu este în-
tâmplâtor, nici fàrâ însemnâtate faptul câ, primul
volum dîn aceastâ temeinicà colectie, « Hora din
Cariai » de Pompiliu Pârvescu (1908), este un demn

informatie decât « Anleitung zur Sammlung und
Aufzeichnung. Fragebogen », editata de comitetul în-
sârcinat de Ministerul austriac la 6 lunie 1906. Din
titlul brosurii-chestionar se vede cà este vorba de o
actiune mult mai largâ, «Das Volkslied in Oester-

Taraf de lautarî din Muscel

omagiu pentru musica popularâ româneascâ.
In acest timp, în pasîunea bânàÇeneascâ si tran-

silvâneascâ de iscodire si intensâ traire a ceea ce
afirmâ nationalîtatea noastra, Tiberiu Brediceanu
întreprinde acele îndelungate lucrâri de culegere
si publicare de cântece populare, dându-ne mo-
numentalele colectii de «Do/Vze, cântece, colinde si
jocuri poporale românesti ». lar compositorul ungur
Bêla Bartok culege si publicâ primul volum chiar
în colectia amintità a Academîei Romane —
Nr. XIV al colectiei — sub titlul : «Cântece poporale
românesti din comitatul Bihor » (1913); iar al doilea
volum, în colectia « Sammelbànde fur vergleichende
Musikwissenschaft »: c. Volksmmik der Rumànen von
Maramures » (1923).

Nu cunoastem care va fi fost resultatul actiunii
de culegere a cântecului popular românesc, între-
prins de « Arbeitsausschuss fur die Sammlnng und
Herausgabe des rumànischen Volksliedes der Bu-
kowina '>, despre care noi nu avem altâ sursa de

reich », în care era cuprinsâ si culegerea si publi-
carea cântecului popular românesc din Bucovina.
Chestiunea ar putea fi urmânta, ea pre^entând un
deosebit interes, mai aies tinând seamâ si de faptul
ça Weigand însusï face culegeri de musicâ popularâ
în Bucovina.

** *Nu este de trecut eu vederea — în reamintirea
grâbitâ a celor câteva momente de manifestare a
interesului pentru muzica popularâ româneascâ —,
faptul cà nu au fost rare prilejurile si nici nu e
multâ vreme de când însâsi fiinta, originalitatea si
autenticitatea viersului românesc au fost contestate
si hotârît tâgâduite. Astâzi, dacâ nu au amutit eu
desâvârsire, s*au împu'Çinat si încetinit de tôt gla-
surile acestea de tâgadâ sau de îndoialâ. Iar pe de
altâ parte, stiinta muzîcn, în chiar stadiul de for-
matiune si determinare al obiectului, al proble-
melor si metodelor sale de cercetare, a adus atât
de concludente râspunsuri pentru chestîunile care
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privesc originea si particularitâçile muzicii unui
popor, încât eu greu s'ar putea bânui câ suntem
tocmai nefericita exceptie de popor fara muzicâ
proprie.

Apoi observable psihologice comparative, în-
dreptate eu predilectie asupra fenomenelor su-
fletestî înfàtisate de primitivî, au deschis strintei
muzicii un larg orîzont de cercetârî si au adus în
aceastâ tânârâ ramurâ stiintificà neasteptat de in-
teresante contribuai si solutiî, ça în chestiunea
ritmului si a începuturilor de polifonie. In deosebi
însâ, desbâtutei chestiuni a origînii muzicii, asupra
càreia Spencer, Darwin, Wagner, Bûcher, Wal-
laschek, Stumpf s, a, se pronuntasera atât de felurit
si de hipotetic, studîile de psihologîe i-au dat un
raspuns cuprinzàtor si concludent, acela îsvorît din
conceperea rnuzicii ça mijloc de comunicare vo-
cala a emotiilor, produs prin contractia fiziolo-
gicâ a laringelui; alàturi de acest mijloc natural,
muzica instrumentalâ întervine apoi, fie ça pre-
lungire a mijloacelor vocale, fie ça un corectiv al

Bûcher, în « Arbeit und Rhythmus » considéra ça
factor primordial ritmul din care ia nastere muzica,
iar Stumpf în «Anfange der Musik » sustine ça
origine a musicii prelungirea unui sunet ça semnal
comunicat eu vocea din departare (« das Verweilen
auf einem festen Ton ist der erste Schritt 2um
Gesang »). Wallaschek în « Anfange der Tonkunst »
vede în tact (Taktgefiihl ») origîna mu^îcii. Richard
Wagner în « Oper und Drama » este de parère câ
langajul verbal si musica provin dîn aceeas sursa
« Sprachmusik ».

AmpUficându-se si complicându-se atât în pri-
vinta miscârilor sufleteçti de comunicat — fondul
operei de artâ mu^icala — cât si în privinÇa sono-
ritàtilor si logicii înlântuirii lor — forma —, inte-
resul gravitând când spre fond, când spre forma,
dar într'acest fel conceput originar ça expresie
vocalâ a miscârilor sufletesti (emotionale), exerciçiul
artei muzicale se strevede si se adevereste în desà-
vârsitele creatii muzicale aie celor doua veacuri
din urmâ, în experimentele constructîviste de azi,

!
Procedeul de înregistrare fonograficà

lor. In général, cercetârile engleze încearcâ deri-
varea muzicii din vorbire, ça Spencer în « The
Origin and Functîon of Music» («loudness, em-
phasising and overflow of nervious energy »), sau
din procesul evolutîeî animale (« natural sélec-
tion ft) ça Darwin. Dintre cercetâtorii germani,

în muzîca primitivilor, ça si în cea popularâ de
pretutindeni, de sigur, fie aflându-si în sine însâsi
scopul, fie slujind la scopuri din afarâ (religiei,
fermecâtorieî, vindecârii de suferin^e, râzboiului).
Iar odatâ eu cercetârile psihologice relative la ori-
gîna si începuturile vietii muzicale, s'a constatât
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ça, în orïce stadïu de desvoltare s'ar fi aflând,
triburile de primitivif ça yz popoarele de culturâ, îsi
au proprii si caracteristice, extériorisante lor mu-
zicale, diferind ça putere de expresie delà trib
la trib, dar legându-se, concordând, corespunsând
si potrivindu-se eu celelalte manifestari artistice indi-

Inregistrare fonograffcâ

gène, fatâ de care firea indîgenilor nu se afïrmâ nici
decum mai restrâns si mai incomplet în celé musicale,

Istoria musicii, în fine, în cercetàrile de mai
curând, pârâsînd metoda biograficâ de pana aci si
urmârind sa stabileascâ, în mod genetic, în com-
plexul si conexiunea proceselor culturale, productia
genurilor si operelor de artâ musicale, releva im-
portanÇa cântecului popular ça élément primordial
delà care porneste desvoltarea evolutiva a musicii
din evul mediu pana azi. Dupa primul mileniu,
eu încetarea migratïei popoarelor, eu formarea
limbîlor moderne, inspîrând cântecul barsilor çî al
trubadurilor, influençând si influentându-se de cân-
tecul religios crestîn, furnisând « cantus fir-
mus »-uri contrapunctistilor din veacul al XV-lea
si al XVI-lea si pana în plina înflorire a artei
musicale, în secolul al XlX-lea, si mai aies în apa-
riçia si distincçia scolilor nationale create pe baza
idiomelor musicale nationale, cântecul popular îsi
afirmâ puterea sa de a représenta geniul muzical al
poporului, de a influença, a fecunda si détermina
într'o larga masurà creatiîle de musicâ cultâ.

Dar nu numai psihologia si istoria, ci si etnologia
aratâ un deosebit interes cântecului popular; mai eu
seamâînsâesteticavede în cântecul popular — cura
sîce învâtatul spaniol Felipe Pedrell — muzica na-
turalâ, reflexul poporului sau rasei din care e
isvorîtâ, neaservitâ împrejurarilor si regulelor, ca-
pabila sa exprime eu o emotie mai mult sau mai
puçin vehementâ, mai précis sau mai vag, senti-
mentele, durerile si bucuriile poporului, aceastâ
musicâ fiind celula generatoare a celeîlalte muzicî,
artificiale, care evoluiasâ si se transforma neîncetat,
în misterioase progrese, în misterioase regrese,
modificându-si tehnica, procedeele, convençiile,
formele fortuite aie modurilor, sub influença mu-
ZÏcii naturale. Pentru compozitorul musical, natura
este domenîul nesfârsit al acestei inspirajii popu-
lare, isvor de nenumârate frumuseti, atât în rîtm
cât sî în modalitate, dar mai aies în sinceritatea ace-
stei arte primitive, atât de bogate în culori stralucite.

De aceea astâsi, când originea, desvoltarea ci
esenta esteticâ a muzicii este obiect de studiu al
unor discipline atât de înaintate si de perfecçionate
ça metode de cercetare si când rezultatele obçinute
sprijinesc atât de puterm'c strâduin^ele muzico-
grafilor, studiile asupra cântecului popular capâtâ
pretutindeni o baza cât mai stiintîficâ.

Negarea însâ a existençei cântecului popular, la
noi ça si aiurea, dovedeste usurâtatea eu care em-
pirismul grâbit, nu s'a sfiit nicâieri si mciodatâsa-çî
spuna cuvântul.

« Le peuple n'est ni architecte, ni peintre, ni sculp-
teur, mais il est musicien. Un millier de maçons ne
sont pas parvenus à bâtir une cathédrale: mais il a
suffi d'un paysan ou d'un petit berger pour inventer
une chanson », (C. Belaîgne).

Ci astfel, este aproape un veac de când, — tre-
2ire a constiintei nationale sau ecou al romantis-
mului occidental — orice pornire de manifestare
sau demonstrare a constiintei musicale românesti,
atât în domeniul creaçiei si educatiei, cât si în
acela al speculatiei stiintifîce, simte necurmat ne-
voe de cântecul popular românesc.

Dar niciodatâ melosul popular n'a fost privit
eu atât interes de catre composîtori, educatori si
cercetâtori, ça în vremea din urmâ. Ci oricât de
semnificative ne-ar pârea versurile lui Anton Pann :

« Cântâ, mai frate Romane,
Pe graiul ?î limba ta
§i lasâ celé stràine
Ei de a ci le cântà ! »

niciodatâ, nici în acel ardent suflu de roman-
tism musical, când au fost pronunÇate, nici în
activitatea deschisâ de Alecsandri pentru culegerea
sî cultivarea poeziei populare, nici în « Semânâ-
torîsm », în niciunul din curentele de idei trecute
prin sufletul neamului nostru sau isvorîte din el,
nu se poate stabili o mai vie chemare si mai pu-
ternicà atractie, ça în aniî din urmâ, càtre cân-
tecul poporului. Necesitatea de a-1 cunoaste este,
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deci, actualâ si devenîtâ catégories pentru com-
positor, educator si cercetâtor. lar lipsa unor cu-
legeri obiective si cât mai bogate, devenia tôt mai
puternic sim^ità. Ceeace se putuse înfiripa din
atâtea strâduin^i, din care în treacât am reamintit
o parte aci, nu putuse împlini decât în foarte
restrânsâ mâsurà un gând temeinîc de culegere
a raelodiilor poporului, Astfel câ, din activîtatea
desfâsuratâ pana în vremea din urmâ, activitate
de multe ori mai mult vâtâmâtoare, decât folo-
sitoare pentru prestigiul, — astâzi, definitiv consa-
crât, — al folklorului muzical românesc, n'am isbutit
sa avem o culegere de cântece populare care sa
poatâ fi folosità, atât ça material pentru cercetarea
stiin^ifica, cât si ça modèle de crea^ie muzicala
naturala pentru compozitorul roman.

Natural ar fi fost ça acela ce càuta sa studieze
firea poporului si dispozitiile sale artistîce, sa com-
pleteze sau sa vérifiée eu ajutorul elementelor puse
la îndemânà de muzica popularâ, cunostin^e de-
spre origînea, trecutul si împrejurârile de culturâ
în care-si ia fiintâ si trâeste poporul, acela sa
fi pretins, în primul rând, culegerea cântecului
popular, pentru înlesnirea studîului sau. Doar
«Datinele, povestile, musica si poesia sunt arhî-
vele popoarelor: eu ele se poate reconstitui tre-
cutul întunecat » (A. Russo). Dacà istoria, etno-
logia, sociologia, psihologia si estetica, discipline
care au neapâratâ nevoie de datele procurate prin
studierea cântecului popular, ar fi fost cunoscute
de culegâtor în chipul sau metoda în care pot
utilisa materîalul de speculatie sau datele istorice
cuprinse în cântece si jocuri, s'ar fi impus cule-
gâtorului eu totul alte norme decât celé între-
buin^ate pana acum si, oricum, resultatul ar fi
fost altul; si, în tôt cazul, mai bun.

Tfinând seama delà ce adâncimi izvorâste dîn
înima poporului cântecul si jocul, si cât de su-
gestiv îi releva fondul sau sufletesc — comun di-
feritelor étape aie desvoltàrii istorice — îsi poate
închipui oricine cât de importante date pot fi
obtinute studiind un cântec dîn punct de vedere
al stilului, melodiei, polifoniei sau armoniei (la-
tente, de celé mai multe ori), « ambitus »-ului (în-
tinderii sau cuprinderîi sonore), tonalitatii, tîm-
brului, ritmului, modului împerecherii versului eu
vîersul, al variantelor comparate (dupa diferite
vârste aie cântecelor, dupa localitâti, munte, camp,
etc.). Càci, nid simplificate, nid Inflorite, nid adap-
tate, potrivite, aranjate. sau prelucrate si nid ar-
monizate sau orchestrale nu trebuesc melodnle po-
pulare spre a fi folosite ça material de studiu. Ci,
aça cum se cântâ în popor, eu toatâ bogâtia de dé-
mente, melodice (caracteristicâ libertâtii de expan-
siune melodicâ, nestânjenitâ de rigorile legilor ar-
monice aie diatonismului modem), în simplitatea lor
homofonicâ si armonicâ (firave semne de heterofonie),
în timbrul lor spedfic (potrivit constructiei sau acor-
dârii instrumentelor pentru a p 'oduce anume sono-
ritâti), la înâltimea diapasonului, în « tempo »-u/ s,i

ritmul lor, eu particularitâtile de practicâ muzicaîâ
eu care sunt executate si deraport între versai viers
(ça în trecerile delà cântare la redtare si viceversa
în balada), fârâ lipsuri sau adâogirî, în deplina
lor realitate, integritate ci autenticitate, — numai
astfel sunt cântecele de luat în consideratie ça ma-
terial de cercetare stiintificâ, tinzând la studierea
firii si trecutului nostru, la determinarea psihologiei
muzicale a poporului si la întrezârirea idealurilor
de educatie si creatie muzicale românesti, si numai
astfel materialul cules poate fi folosit la cercetâri
comparative eu muzica altor popoare.

De altfel, studiile istorice, acustice, antropolo-
gice, etnologice, psihologice si estetice pe basa de
cântece populare comparate, inspîrate, ça metoda,
de studiile comparate aie psihologiei, foneticei,
limbilor, anatomiei, etc., formeazâ în stiîn^a mu-
zicii o disciplina proprie, eu camp de activitate
bine définît; stiinta muzicii comparate, pe lânga

Cimpoier din Bucovina

care pot fi cultivate ça ramuri stiinçifice indepen-
dente : etnografia muzicaîâ, psihologia muzicaîâ, so-
ciologia muzicaîâ, etc.

Colectii care sa îndeplineascà aceste condiçii de
redare absolut obîectivâ a melodiilor românesti —•
în afarâ de lucrarile lui Tiberiu Brediceanu si aie
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lui Bêla Bartok — nu avem si, lucrând ça pana
acum câtiva anî, nu puteam avea.

Nu este prea greu lucru, dar, mai aies pentru
tara noastrâ, nu era nici usor. Câci oameni destul
de prîceputi printre ceî ce cunosc cât de elementar
muxica, oameni cari sa aibâ si interes si întelegere

Càntàret din caval

pentru melosul popular, nu aveam; si nici —as
Zice — destul de obiectivi ça sa întreprindâ cu-
legeri de cântece în conditiiie arâtate. Cunoscâ-
torii nostri de muzicâ sunt prea absorbiti de per-
sonalitatea ior artisticà, prea subiectivi, prea nuilt
artîsti pentru a pâstra respect obiectivitâtri stîin-
tifice; apoî prea aud occidental, — major sau mî-
nor — si adeseaori, sunt prea putin cunoscâtori
ai tehnicii si istoriei muzicii, ça sa nu sâvârseascâ
inevitabile greseli în lucrârile de asemenea naturâ.
Ci tocmaî în ridicarea si transportarea melodiilor,
delà sursa de productie — poporul — înaintea cer-
cetâtorului sau în conservarea cât mai autenticâ
a documentului muzical, trebue cea mai mare bâ-
gare de seamâ, pentru ça nicio deformare sa nu
le altereze originalitatea.

Culegerea idealâ este acea facutâ prin înregistrarea
cea mai credincioasâ, cea mai obiectivâ, a realitâtii
sonore si ritmice. Notatia dupa auz este insuficientâ.
Trebuia recurs la alte mijloace de înregistrare. Ci
anume, la înregistrarea fonograficâ. Inregistrarea
obiectivâ si cea mai apropîatâ de original a me-
lodiilor, nu poate fi capâtatâ decât prin metode
fonografice.

A trebuit, — spre a se ajunge la aceste nistode —
sa fie cunoscutà structura elementelor constitutive
aie expresiei unei emotii musicale. Ci, într'adevâr,
gratie stabilirii vibratiei ça dedesubt material al
sunetului, arta muzicalâ capâtâ legàtura eu stiin-
tele fizico-naturale, aie câror metode de cercetare
nu întârzie de a smulge universul sonor din zâ-
dârnicia speculatiilor metafizîce de odinioarà, în-
temeindu-se astfel, cercetârilor musicale solide baze
stiin^ifice. Acustîca fizicâ, fiziologica si psihologica
adâncesc posibilitâtile de cunoastere a fenomenului
muzical, iar studiul vibratiilor sonore conduce la
problema, indispensabîlâ cercetârilor, a metodelor
grafice si de înregistrare, care este însâs problema
metodelor de înregistrare fonograficâ. Wilhelm
Weber pare a fi cel care a émis, cel dintâi, ideea
înscrierii vibratiilor eu ajutorul aparatelor ce, mai
apoi, aveau sa devina vibrografe, tonografe si, în
fine, fonografe. Stabilindu-se caracterul vibratoriu
al sunetului, — produs al unei forte naturale în
urma excitatiifor mecanice, acustice, termice, elec-
trice, magnetice, chimice sau fiziologice—înregi-
strarea sunetelor devine încetul eu încetul pe de-
plîn realizabilâ prin perfectionarea aparatelor, pana
când, delà vibrograful cilindric al lui Duhamel,
delà fonoautograful lui Scott (membranovibrograf),
ajunge Edison, în 1877, la inventarea fonografalui
care-i poarta numele.

Sunt numeroase procedeele de înregistrare, mai
aies în vremea noastrà de trjumf al mecanicii, al
masinilor vorbitoare si al sincronizâriî înregistrâ-
rilor optice eu celé acustice, ça în filmul sonor.
In spécial sunt de însemnat metodele de foto-
grafie sonora, înventate de învaÇatii americani, me-
todele de fonofotografie — cum le numesc ei—,
pe care le-au expérimentât si le utilizeaza în cu~
legerile de muzicâ a Negrilor (v. Metfessel, Pho-
nophotography in folkmusic). Toate aceste mij-
loace de înregistrare — mecanice, electro-magnetice
sau optice, — nu puteau, cel putïn deocamdatâ,
sa fie luate în consideratie pentru nevoile noastre,
fie câ nu sunt practice, se mânuesc sau se trans-
porta eu mare greutate, fie câ sunt prea costi-
sitoare, Pe câtâ vreme fonograful asigurâ fixarea
elementelor vibratorii care constituesc cântecul,
putând reda însusirile de înâltime, duratâ, inten-
sitate si timbru aie sunetelor. Undele sonore pro-
duse de o mélodie, sunt imprimate în ceara cilin-
drelor, iar la rândul Ior sentuletele fâcute de acul
membranei de înregistrare, schimbând membrana
si deci acul reproducâtor, se schimbâ în undele
sonore care compun melodîa înregistratâ. Fono--
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graful asîgurâ obiectîvitatea, dar si repesiciunea
culegerilor. Cad pier cântecele, piere ethosul lor
spécifie, pier modurile antice care formea2;â ca-
drul lor de desfasurare melodicâ si ornamentalâ,
piere întreg caracterul monodic al cântecului ro-
mânesc sub silnicia armonicâ eu care selosii nostri
amatori de muzica. au nàpâdit scoala, biserîca,
ostirea si orice pornire de cultivare în ramura mu-
zicii, iar undele radiofonice duc prin sate, pe
plaiuri, pe vâi si dealurî, si pana în crestele mun-
filor, altâ muzicâ, poate cultâ, înaltâ si esteticâ,
dar ucigâtoare pentru frâgezimea melodiei popu-
lare romànesti. Ostirea pe de altâ parte, si chiar
scoala, precum si rapiditatea mijloacelor de loco-
motie si comunicare, altereazâ grav originalitatea
acestor melodii, transformându-le, deformându-le,
nimicindu-le tocmai ce este mai caracterîstic în
fiinÇa Jor artistîcâ. Ceeace se întâmpla eu versu-
rile populare, este o palidâ imagine pentru dege-
nerarea care submineazâ cântecul popular româ-
nesc.

latâ aci o parte din ideile care, delà râzboîu
încoace, au circulât frecvent în lumea de cugetare
si simtire româneascâ. In « Ideea europeanâ », « Mu-
zica », « Gândirea », « Clipa », « Junimea literarâ »,
« Revista romand », « Cuvântul », « Infrâtirea », etc.,
chestiunea culegerii cântecelor populare românesti
a fost eu însufletire repusâ în discutie. Asa încât
în iarna anului 1926, s'a putut série Mînisterului
de Culte si Arte de pe atunci, urmâtoarele : « Ideea
fundarii uneî arhîve fonogramice în care sa se co-
lecteze cât mai grabnic si sa se pâstreze melodiîle
populare românesti, este astâzi pe de-a'întregul
împartâsitâ de Ministerul Artelor, ça fiind o ne-
cesitate viu simtitâ de toate forurîle din tara...
Prin urmare, pentru un început séries, este tre-
buintâ sa se prevadâ în bugetul exercitiului viitor
suma de doua milioane lei, din care s'ar putea
face pregàtiri si pentru o mica instalatiune, care
sa permitâ turnarea în métal si copierea fonogra-
melor si, deci, s'ar putea mijlocî posibilitatea de
schimb de fonograme eu institutiunile similare din
alte ^âri »,

In bugetul Mînisterului Cultelor si Artelor, sub
ministeriatul d-lui Vasile Goldis si secretariatul
général al d-lui Nichifor Craimc,afo$t, într'adevâr,
prevazutâ suma de un milion si jumâtate pentru
Arhiva fonogramicâ a ministerului. Denumirea in-
stitutiei pârea, ce-i drept, pretençioasâ pentru ceî
ce nu erau în curent eu aEemenea asegâminte din
alte tari, care îsi Întemeia2â pe arhivele fonogra-
mice, posibilitâtile de studii în stiinta muzicii com-
parate, etnografie muzicalâ, sociologie musicala,
antropologie, etc. Ceeace însâ deosebia, din capul
locului, arhiva noastrâ fonogramicâ de celé simi-
lare din Apus si de peste océan, era obiectul însusi
al culegerilor. Câci, pe câta vreme arhivele fo-
nogramice strâine au ça obiect strângerea, con-

servarea si studierea melodiilor populare aie pri-
mitivilor sau aie popoarelor aflate în stadii in-
ferioare de civili2;atie, arhiva fonogramicâ româ-
neascâ îsi propunea ça obiect al preocupârilor ei,
exclusiv melodia popularâ româneascâ. Fireste, fie-
care popor îsi are problemele artistice si cultu-
rale proprii, în virtutea cârora îsi orienteazâ ac-
tivitatea, îsi dirijeazâ telurile si-si descopere mij-
loacele de realizare. Nevoile culturii românesti si
aie vietîi noastre musicale, nu puteau imita de-
aîurea si nid extinde zadarnîc orizontul lucrârilor
indispensabile muzicii. românesti. Din punctul
acesta de vedere, arhiva fonogramicâ a Ministe-
rului Instructiei poate fi considerata ça fiind
printre celé dintâi, daca nu chiar prima instituée
de Stat consacratâ melcdiei populare nationale.

Prin rezolutia d-lui ministru Goldis, la 15 Martîe
1927 se numeste o comisie formata din d-nii:

Buciumaç din Tara Oaçului

Tiberiu Brediceanv, D, G. Kiriac si scriitorul ace-
stor rânduri, sub presedintia secretarului général
de-atunci, Nichifor Crainic, care în sedinÇa prima,
delà 29 Martie 1927, hotarâste procurarea urmâ-
torului material de înregistrare si studiu, care s'a
si procurât:
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3 Reisetonometer nach Hornbostel;
1 Resonatorenapparat nach Schaefer;
2 Vergleichstimmgabeln ;
i Metronom;
1 Normal Gabel;
6 Aufnahme-Phonographen;
2 Original-Edison-Phonographen;
i Diktat-Phonograph;

10 Kopfhôrer;
1200 Normal-Aufnahme-Blankwahen;

13 Recorder;
12 Wiedergabe (Reproducer) ;
50 Diktat-Aufnahme-Blankwalsen;
i Abschleifmaschine.

Dupa care au urmat:
5 Recorder-Membranen;
5 Reproducer-Membranen ;

1500 Blankwalzen;
5 Aufnahme-Phonographen;

Çurubelnite, Curèle, Jurnale, Casete de
lemn pentru transportarea prin posta a fo-
nogramelor, etc., precum si o mica biblîo-
teca, cuprinzând studiile mai importante
în specialitate.

comisia a fost modifïcatâ, în sensul cà d-1 Ti-
berîu Brediceanu a fost numit presedinte al eî,
iar membri; D. G. Kiriac si G. Breazul. Chiar
la începutul anului însâ, a încetat din viatâ mae-
strul Kiriac, în locul sâu fiind numit d-1 Emil
Riegler, In anul urmâtor, compozitorul Sdbin V.
Drâgoi este numit în comisie în locul d-lui Riegler.

Odata în posesiunea aparatelor, comisia a purces
la organi^area culegerilor de melodii populare ro-
mânesti pe întreaga tara. Principiul delà care sfa
pornit a fost ça sa fie pusâ actiunea de culegere
în legâturâ" eu institutiile Statuluî, precum si eu
acele institutii si persoane particulare care au
aràtat interes folkloruluî nostru muzical.

In scopul acesta a fost lansat urmàtorul apel:
In vederea culegerii ci publicârii cântecelor populare ro-

mâneçti, a fost instituitâ o comisie, care si-a început acti-
vitatea sub auspiciile Ministerului Artelor. Planul de lucru
al comisiei este, deocamdatà, urmàtorul:

i. Culegeri de melodiî populare eu ajutorul fonografului;
a. Transcrierea pe note musicale a materialului adunat în

felul acesta;
3. Achizitionarea de culegeri de melodii poporale fâcute

eu sau fàrà ajutorul fonografului, care pana acum n'au ajuns
sa fie publicate;

Din Fâgâraç

Activitatea propriu zisâ a Arhivei nu se începe
decât la i lanuarie 1928, în anul prim abia pu-
tându-se procura materialul necesar de aparate
pentru înregistrare si studii. La i lanuarie 1928,

- 4. Achizitionarea de fonograme (cilindre fonogramice im-
primate eu melodii) ce eventual s'ar afla la colectanti par-
ti culari;
- 5. Publicarea materialului musical delà punctele 3 ci 3;
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6. Studii §tiintifice întreprinse pe temeiul materialului mu-
zical colectîonat;

7. Achiationarea de instrumente musicale poporale.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestui program de acîî-

Dar un asemenea program de lucru nu poate fi sâvârsit,
decât eu sprîjinul tuturor celor ce înteleg rostul folklorului
în creatia ci educatia muzicalà nationala.

Câtre acestia facem un càlduros apel, rugându-i sa spriji-

Din Teîu?

Din Botoçanî

vitale, Ministerul Artelor a procurât aparate de înregistrare,
cilindre fonografice, instrumente de cercetare çtiintificà (dupa
metodele consacrate în arhivele fonogramice din Apus) ci a
pus la dispozitia comisiei, mijloacele matenale necesare.

neascâ, într'un fel sau altul, realisarea programului indicat
mai sus, adresându-se în acest scop ci penîru îâmuriri, Comi-
siei noastre (Ministerul Cultelor si Artelor).

Apelul acesta a fost trimis la:
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a) Conservatoarele de muzicà de Stat, comu-
nale si particulare;

b) Seminarii;
c) Instîtute teologice;
d) Academiile greco-catolice;
e) Liceele de bâeti si fête;
f) Gimnazîile de bâiefi si fête;
g j Çcolile medii;
h) Liceele militare;
i) Ziare.

Era de asteptat sprijîn în deosebi delà asesâ-
minte scolare de specialitate, printre profesori si

împrejurâri prielmce, în care poporul petrece cântând si ju-
când. In timpul primâverii ci veriî, culegerile de folklor mu-
zical se fac mai anevoios. Ele se pot face însâ, mai. aies în
zilele de Duminecâ ci sàrbâtori, iar peste sâptâmànà, în timpul
muncii, mai aies eu acele prilejuri în care poporul obisnueste
sa cànte în decursul lucrului, ça de pildâ, la sapât de porurab,
la seceris, la culesul viilor s. a. m. d. In fine, culegeri se pot
face si la scoli, la semmarii, la cazarme, unde adesea îmâlnirn
bunî cunoscâtori si buni interpreti ai muzicii noastre populare.

Colectii sisîematice de folklor musical întocmite pe regiuni,
avem putine pana acum. De aceea, asemenea colectri se pot
face, acum la inceput, în celé mai bune tinuturi aie târii noa-
stre, exceptând doar Maramuresul si acele parti aie Buco-

Nunîà in Bucovina

elevi socotind câ se vor afla elemente însufletîte
pentru actiunea de culegere. Insâ^ unele din aceste
asezâminte nici mâcar n'au râspuns apeluluî co-
misieî. Acolo de unde s'au primit râspunsuri,
membrii comisiei au depus aparate, material de
înregistrare precum si urmâtoarele : « Indrumâri
pentru culegerea folklorului mnzical eu ajutorul fo-
nografului », brosurâ redactatâ si tîpârità de co-
misie, conform metodelor stiintifice adoptate în
alte parti:

A) Partes generalâ

In tara noastrâ culegerile de melodii populare se pot face
mai eu succès în timpul toamnei si iernii, când oamenii, fiind
ocupafi eu munca afarâ la camp, stau mai mult pe acasâ.
Atunci e ?i epoca se^âtorilor, a nuntilor si a altor asemenea

vinei, Bihorului si Banatului, care au mai fost studiate sub
acest raport.

Cum melodiile populare sunt expuse la schimbâri sau ies
curand din uz, pentru a obfine o cât mai desàvârsitâ unitate
în timp si loc a maten'alului folkloristic muzical, este necesar
ça culegerile sa se facâ in timp scurt — fàrà, decî, ça trecerea
timpului sa poatà altéra înfâfisarea muzicala a tinutului —
§i pe cuprinsul unei regiuni intregi, — stabiiindu-se deci, uni-
tati geografice aie càntecelor, bunâoarâ, teritoriul unui întreg
judet — explorând, în acest scop, dupa bogàtia si varietatea
materialului ce se oferà spre colecîare, pe câte o arterâ de
comunicatie, a doua sau a treia comunâ, lâsând la o parte
prm urmare, una sau doua comune în care materialul fol-
kloristic, dupa toatà probabilitatea, ar fi identic eu cel din
cornunele explorate.

Material folkloristic pretios obtinem, în primul rând, delà
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\arami ji instrumenîisîii romani delà sate. Când culegerile se
fac delà allé surse, de pildâ delà figani, este necesar ça acest
lucru sa se indice précis. Nu sunt de trecut eu vederea nici
bunîi cântârefi saa bunii instrmnentisti (lâutari) delà orasc.,
când avem convingerea câ acestia sunt cuno-
scâtori ai caracteristiciî cântecului sau jocului
romànesc.

Despre ieçirea la |arâ, în scopul culegerii de
folklor muzical, vom încunostiin|a din vreme
pe unul dîn frunîaçif satului; pe preotul, în-
vàlàtorul, secretarul sau pritnarul comunal, în-
sistând pe lânga acesta ça Ja o zi ci orà anu-
mitâ sa întruneasca pe cântâreti (fête, flâcàî,
femei, bàrbati, copii si bâtràni) càt ci pe in-
strumentisti (lautarii) bine reputati ai satului
respectiv.

Intrunirea sa se faca, pe cât e posibil, în
localul scoaleî, dânclu-se si prin aceasta carac-
ler serios lucràrilor de cercetare. Sa se évite
pe cât posibil, imprimante de melodii în aer
liber.

Cu cei prezenti se vor face mai întâiu probe
de cântare fârâ înregistràri la fonograf, dar no-
tând persoanele si titlul sau începutul textului
melodiilor care ne intereseazà. Numai dupa ce
vom câstiga o onentare generalâ asupra mate-
rialului muzical vrednic de a fi cules, vom pur-
cede la fixarea melodiilor prin fonograf.

Vom cere sa se cânte eu deosebîre:
I. Din gura; doine, cântece, doine si cântece combinate,

balade, cântece haîducesti, hotestî, ostàseçti si cântece de

Celé mai uzîtate instrumente musicale la noî sunt: vioara,
cob?a, fluerul ciobânesc, cimpoiul, flautul, buciumul, clari-
netul si trompeta. Cunoscut si caracteristic e si càntecul din
drâmbà si din frunzâ. Se vor face culegeri ci dupa alte even-

Din Bucovina

cununii; apoi bocete, colinde, cântece de stea, cântece de se-
cerâtori, si alte cântece ce se exécuta în timpul muncii, sau
sunt prilejuite de aceasta. In fine: cântece sau jocuri farâ
lext, cantate din gurâ si cântece sau jocuri fluerate din gura.

II. Din instrumente muzicah: cântece de felul celor amin-
tite si jocuri.

Hora miresei

tuale instrumente musicale în uz, oricât de primitive ar fi
acelea; d. p. instrumente fàcute de copii sau pentru copiï, etc.

Este de dont ça, atunci când se fac înregistràri fonografice
dupa instrumente muzicale rare, putin ràspân-
dîte sau intrebuintate numai în partea locului,
sa se achizitîoneze înstrurnentele,

E)'Partea specialâ

Culegàtoriî vor fî înzestrati eu câte un a-
parat fonografic împreunà eu un numâr sufi-
cient de cïlindre fonografice, eu câte un camer-
ton La (435 v. d.) ci eu câte un jurnal pentru
diverse notite asupra persoanei executantului
(cântàret, lâutar, etc.), pentru scrierea textului
intégral al melodiilor auzite, cât si pentru alte
însemnàri importante pentru studiul càntecelor
culese.

La utîlizarea si mânuirea aparatehr fono-
grafice trebuesc observate eu mare luare a-
minte, urmàtoarele prescriptiî:

a) In preajma campanîei de colectare, apa-
ratul fonografic trebue minutios contrôlât si
pus în cea mai bun| stare de functionare.

b) Sa nu lipseasca membranele (diafragmele)
de înregistrare (« Recorder » sau « Aufnahme »)
ci reproducere («Reproducer»sau «Wiedergabe »)t

c) Se vor lua totdeauna si membrane de rezervâ.
d) Sa nu se uite cheia pentru strângerea arcului ce pune

în miscare aparatul, pâlnia ci stativul ei.
e) Se va lua si o surubelmta, piele de sters aparatul si vata

necesarà pentru curâtirea cilîndrelor (Ht, 1).
/) Se va îngriji ça aparatul si cilindrele sa nu fie expuse
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la sguduiri in timpul transportului. Cilindrele trebuesc fe-
nte de orifice fel de umezeala.

La înregistrarea melodiilor se va avea în vedere urmâtoarele
prescrip fù" :

Câlusari din Transilvania

a) Aparatul se va aseza pe un obiect fix ci fàrà resonanjâ;
nu e permis sa fie miçcat în timpul înregîstrârii;

b) Inaintea fiecârei înregistrâri, arcul aparatuluî trebue
strâns complet, pana sinvfim rezistenfâ, ça la întoarcerea
ceasornicului.

c) Aparatul va fi fixât de obiceîu la celeritatea raedie (vezi
indïcatorul respectiv, a càrui modificare de pozitie accele-
reazà sau râreçte iufeala învârtiturilor sulului pe care se fixeazâ
cilindrele de cearâ, din pricina cârei modificàri de celeritate,
se produce ?i o variable a inàlçimilor sunetelor ce compun cân-
tecul). Numai în cazuri exceptionale, câfld melodiîle se cântâ
pe un ton foarte înalt, sau foarte încet (pp) ci în fine la mu-
zica ce se exécuta foarte repede, celeritatea se poate mari.

d) Instrumentul musical sau gura cântàretului trebuesc
aduse în nemijlocità apropiere de pâlnie, fârâ ça aceasta sa
fie atinsâ.

Pozifia potrività ci târia tonului e bine sa se stabtleasca
printr'o functionare de forma, fara înregistrare, a apara-
tuluî, ci în timpul câreïa membrana de înregistrare încâ nu
e lâsata pe cilindru.

e) Cilindrele fonografice se scot din cutii prin introducerea
degetului mijlociu ci celui aràtâtor în cavitatea cilindruluf.
Sa se évite atingerea suprafetei cilindrului.

f) La ambele pârfi aie cilindrului se va !àsa nefolosità câte
o distantà de un centimetru.

g) Punând în functie aparatul, vom açtepta întâiu ajun-
gerea celeritàtii întregi, apoi vom làsa membrana asupra ci-
lindrului ci numai dupa aceasta se va cânta sau vorbi în pâlnie.

h) Melodiile care au o structura mai complicatâ vor fi
cantate si imprimate de doua ori; de pildâ se va cânta una
dupa alta, fârà întrerupere, strofele I-a si a Il-a aie cânte-
culuî respectiv.

i) In casul când fixarea unei melodii trebue întreruptà
din cauza câ nu mai încape pe cilindru, melodia se va répéta
pe ait cilindru, dar nu întreaga, ci numai eu ceva înaînte de
locul unde a fost întreruptà.

j) Imediat dupa sfârçirea înregistrân'i cântecului se va suna
din camerton sunetul « la » în pâlnie ci se va spune numa-
ruluî jurnalului si eventualul titlu sau denumirea cântecului
sau l'oculuj imprimat.

k) Dupa înregistrare, cilindrul va fi curâtit de aschiile de
cearâ, lâsându-1 sa ruleze pe aparat si stergându-1 eu putinà
vatà în directia liniilor împrirnate. Inlâturarea aschiilor prin
suflare sa se omitâ. Orice um-zealâ e dâunâtoare.

Cutie în care se pâstreazà o fonogramà

l) Reusita înregistrârii se va contrôla numai decât prin
reproducerea melodiei imprimate. Sa fim eu cea mai mare
grije la schimbarea membranelor de înregistrare ci reprodu-
cere, întrebuintarea lor greçitâ, una în locul alteia, deterio-
rând fonogramà.
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Pentru a pàstra fonograma cât mai bine ci mai clar im-
phmatâ, se vor omite alte reproduceri, decât celé absolut
necesare de control sau de probà.

m) Dupa folosirea aparatului, arcul va fi lâsat sa meargà
pana la compléta lui destindere.

n) Safirul delà membrana de înregistrare « Recorder »,
lAufnahme*. dupa folosinta trebue curàtit de eventualele

resturi de cearâ.
o) Numerele de jurnal se vor scrie si pe cutia ciliiidruiui.

Jurnalul va cuprinde:
a) Numârul curent al înregistràrii.
b) Data ci locul înregistràrii;
c) Datele relativ la persoana executantuîui, si anume :
1. Locuinta.
2. Numele întreg.
3. Etatea.

. _ __ _

'°
IU nuM- - Jl».

•il »"• iîft. Vun. - J[â Un- &€£v **• ae-^iv-îa

Fise de mélodie transcrisa pe note muzicale

4. Genul.
5. Ocupatia.
6. Cultura generalâ.
7. Cultura muzîcalà.
d) Obiectul înregistràrii:

1. Càntare (muzicâ vocalà).
2. Mu^icà instrumentalà,
3. Vorbire.
4. Titlul sau denumirea bucàtiî.

MiNISTERUL CULTELOR CI ARTËLOR
ARHIVA FONOGRA

Namcte exccntanlulu]

f Vocal iia,
Organul Sonor I

- | in siruPi entai V.

Specîa piesll miKlcale Cc|Mec,j«f, sic.)

tares-sîrareîi fJculS de

Fise de fonograma

Cobza

5. Specîa bucâtiî (càntece, joc, etc.
6. Textul cântecelor.
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Se va da deosebitâ considerare modului de exprïmare al descoperî SI SUrsele mai importante de cântece
cuvintelor cât si al particularitâtilor dialectale în uz, etc. populare.

7. Diferite observa^ de importants în maniera de a In CUrsul primuluî an de actîvitate S*3U înre-
cânta, tinuta, exprimarea, gesturile executantilor, etc. gîstrat si achisitionat melodii populare, dupa cum

* urmeasâ :

Procedeul de transcriere

Dupa fiecare campanie de culegere de melodii, cilindrele
fonografice imprimate (fonogramele) cât ci jurnalul în original
se vor trimite fârâ întârsiere comisiei arhivei fonogramice
împreunâ eu o dare de seamâ amânuntitâ asupra experientelor
fâcute în campanie.

Este de observât, în treacât, ça, desi înaînte
de întemeierea arhivei fonogramice de càtre Mi-
nisterul Artelor, s'au întretinut discutiî destul de
vu, tinzându-se a se face Statul culpabil de des-
interes fatâ de culegerea cântecului popular, acum,
dupa ce Ministerul a pus la dispositie aparate
de înregistrare, fonduri si instructii pentru cule-
gerea sistematica a folklorului musical, interesul
pentru aceastâ actiune a fost sub asteptari, Chîar
asezâmintele scolare de specialitate cârora le-au fost
încredintate aparate si sume de bani, nu au des-
fasurat nicio activitate. In schimb, comîsia Arhivei
fonogramice si-a putut afilia un numàr de fana-
tici si constîinciosi culegâtori, multumitâ cârora
s'au putut face însemnate colectii si s'au putut

G. Breazul:

Oltenia
Muntenia
Din diferite pàr^i (Varia)
Basarabia

Mihail Vulpesca (Muntenia) . . .
Alexandru Zirra (Bucovina) . . .
Gh. Cretoiu (Oltenia)
Gavriil Galinescu (Moldova) . . .
Traian Vulpescu (Muntenia) . . .
Gh. Fira (Moldova)
Emil Riegler (Basarabia si Dobrog.)
Anastasia Dicescu (Basarabia) . .
Aurel Borsianu (Transilvania) . .
Din colectia « Brediceanu » . . .

190 »

53 »
IOI »

322 »
163 »
ni »
224 »

67 »
QI »

150 »

18 »
103 »
500 »

Total . . , 2377
Astfel, în anul 1928, au fost fâcute 2377 înre-

gistrâri, care formeasâ partea de « Arhiva fonogra-
mica » propriu sisâ; câci, în afarà de aceastâ, au



G. BREAZUL: ARHIVA FONOGRAMICÂ 34l

fost achîzitionate în cursul aceluîaç an, urmâtoa-
rele colec^ii de melodii populare, culese eu sau
farâ fonograf si transcrise pe note muzicale:

Gavriil Galinescu (Moldova) . . . 40 melodii
Gh, Fira (Oltenia) 223 »
Aurel Borsîana (Transilvania) . . 380 »
Sabîn V. Drâgoi (Colinde din Ar-

deal) 303 >>
Din colectia « Brediceanu » (Mara-

mures) 175 >>
Din colectia « Brediceanu » (Banat) 810 >>

Total . . . 1931 »

Asa dar, într'un singur an de activitate au putut
fi strânse 4308 melodii, numâr care a fost apoi
sporit pana la peste 7000 melodii populare.

In chiar prima sedintâ a comisîei Arm'vei fo-
nogramice s'a hotarît achisi^ionarea fonogramelor
râmase de pe urma maestrului Kiriac, care con-
stau într'un numâr de 43 cilïndre, continând 75
cântece. Aceastâ colectie împreunâ eu bogatele co- Naiu

Jucàrii muzicale
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Jucârri musicale

lecçîi aie d-Jui Tiberiu Brediceanu, constituesc do-
cumente de cea mai deosebita importants isto-
ricâ pentru tendintele de înfiripare a unei con-
stiente vîeti musicale românesti.

Mil de versuri sunt cuprinse în jurnalele tîp
în care culegâtorii îsi noteazâ, — dupa cum este
prévalut în îndrumârile mentionate, — atât textul
literar al cântecelor, cât si diferitele observa^ii si
date asupra persoanei executantului, asupra ma-
niereî de a cânta, asupra acordâriî instrumentelor,
modul de exprimare al cuvintelor, la particulari-
tâçile dialectale, la tinuta, gesturile executançi-
lor, etc.

lata, bunâoarâ, continutul Jurnalului Nr. 2:

INREGISTRÀRILE
fâcute în

Comuna Fnndul Moldovei, jud. Câmpulung
în cadrul cercetarilor sociologice înîreprinse de

Seminarul de Sociologie
de pe lânga

UNIVERSITATEA DIN BUCUREÇTI
sub conducerea

D-lui prof. dr. Dimitrie Gusti
5—12 August 1928

Inregistrârile fâcute de prof. G. Breazul

Totalul Inregistrârilor: 158
Numârul Fonogramelor : 66
Persoanele delà care s'aa fâcat culegerile;

Saveta Hojbota voce
Vasile Gramadà voce ci fluerat
Léon Gavrîlei voce
Ion Batînas »
Parasca Vasïle Leustean . . »
Adrian T. 7"impâu flueras si trâmbitâ
Tânase 7'iIT1Pâu voce
Ilie Uta flueraç
Grigore Tonigar voce
Ilie CâZac flueras
Sidor Andronîcescu . . . . vioarâ si voce
Costan Suiu cob^â
Gheorghe Musuleac . . . . cimpoi
Toader Lucan voce si frunzâ
Elena Voloseniuc voce
Melania Mihalcea »
Filaret Mândrilâ a lu Vasile . »
Alexandru Briscâ trompet
Petre Zlâtar . »
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Din Ardeal

Jucàrii muzicale

Nicolae Jimpàu cimpoi
Nicolae Mândrilâ voce
Dumîtru Hopinca flaut si sols de peste
Parasca Casac voce
Grup din Handal »

9 » Fundul Moldovei instrumente i voci

Total :
Voce . 16
Instr.. 11

27

Douâzecî si sapte surse de culegere,
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Inregîstrâri de muzicâ vocalâ:
Nr. i, 2, 3, 4 . . . . etc.

Total: 74
Inregîstrâri de muzicâ instrumenta^:
Nr. 25, 26, 27, 28, 30 . . . . etc.

Total: &/
Fe/u/ instrumentelor sau organelor sonore:

Flueras
Trâmbiçâ
Vioarà
Cobsâ
Cimpoi
Frunzâ
Solz de peçte
Flaut
Trompet
Fluerat din gurà
Voce

Tabel de înregistrârile fâcute in Comuna Fundul
Moldovei, judetul Câmpulung

0 pagina de jurnaî:

Nr.
înreg. Delà ciné Numele pïesei

Muzicâ (v. Nr.
sau instr.) fonogr.

i. — Saveta Hojbotâ, Foailuçà pétrijei — voce i
5. — Vasile Grâmadâ, Pe deal, de urît—fluerat 2
4.—Parasca Vasile Leustean, Hai, maicâ la

iarmaroc — voce, etc., etc 6

Inreg. Nr. 53
IO.VIII.Q28

Ibidem

Fonograma Nr. 59

D E J A L E
cântat din fluer f,fluera$" eu acompaniament de cobzà

Fluer:
Jlie Cazac
de 24 ani

5 clase primare, in timpul
armatei a fost la muzica mi-
litarâ ci cânta la Bass-

Trombon

Fluerul eu gâurî din métal
(alamâ). Lung. 27 cm.

Diametrul tubului 12 mm.
Distants între gâuri:

15 mm. — 13 mm.
Distants delà prima gaurâ

la sfârsit: 36 mm.
Prima gaurâ (delà suflat)
trebue sa fie de-asupra ju-
mâtâtii lungimii întregului
fluer. Fluerul este fàcut de
Sidor Andronicescu, dintr'o
«teavâ delà bere-. -—Cons-
truit in Re : — Re, Mi, Fa,

Sol, La, Si, Do, Re:

Cobzâ :
Costan $uiu
de 28 ani

5 clase primare, cântâ în
corui de bisericâ.

Cobza eu 8 coarde
Sol çî octava, La ci oct-,

Re ci oct. 51 re ci oct.

Inregtstrare în Fundu! Moldovei, unde este alcâtuît ci jurnaiul despre care este aci vorba
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Au luat parte pana acum la activitatea de strân-
gere a melodîilor populare, întreprinsâ de Arhiva
fonogramicâ, urmâtoarele persoane : Tiberiu Bredi-
ceanu, Sabin V. Dràgoi, G. Breazul, Em. Riegler, Ana-
stasiaDicescttt Alexandru Zirra, Gheorghe Fira, Anre-
lian Borsianu, Gheorghe Cretoiu, Traian Vulpescu,
Mihaîl Vulpescu, Gavriil Galinescu, Maximilian Co-
stin, Georgeta Bâlânescu, Gheorghe Madan, Dumitru
G, Popesca, Preot Gheorghe Dumitrescu-Bistrita, I.
$tejânescu, Paul Jelescn, Nelu lonescu,
Clément Popescu, Al, Calotescu-Neicu.

S'au cules melodii din aproape toate
pâr|ile României, iar, gratie indicatiilor
date de colaboratorri Arhivei, au putut
fî strânse si diferite date relative la
psîhologia muzicalâ a târanului roman;
pudoarea cântecului, respectai hîeratïc
pentru anumîte melodii, teama de fo-
nograf câ « ia glasul » pe lumea aceasta
sau pe lumea cealaltâ, etc. Ceeace, în
spécial, formeazâ un studiu foarte a-
tractiv, care s'ar putea face în satisfâcà-
toare conditii, multumita materialului
de care dispune Arhiva, este tocmai
chestia temeiuriîor psihologice aie mu-

îi populare românesti. De asemenea

s'ar putea ob^ine
date destul de în-
semnate în pri-
vin^agenurilorde
muzicâ popularà.
latâ, de pilda, din
numârul restrâns
defonogramecla-
sificate si trecute

«s»

Buhaiu Cîture
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în fisc pana acum —abia 964 fise —, ce denu-
miri de melodii sunt cuprinse si în ce numàr :

Jocuri 943
Doîne 71
Balade 138
Colinde 168
Paparude 2
Muzicà bisericeasca . . . 7
Bocete 3
Strigâturi 2
Marsuri de nuntâ . . . . 5
Semnale de trâmbitâ . . . i
Pornografïi I

Cîoban cântând din caval

Cântece 933
de petrecere
» luncâ . .

bâtrânesti . .
de dor . . .
» Crâciun .

haiducesti . ,
ciobânesti .
de jale . . ,
» stea . . .
» mos ajun
» jaie . . .
» râzboiu .
>> ducâ. . .
>> masa . .
'> nunta . .

leagan . .
Comenzi de munca

5
3
6
8
2

7
12
2

9
I

2

4
3

.7
85

3
3

In présent activitatea de înregistrare este orga-
nisatâ pe regiuni, pentru fiecare regîune fïind re-
partisati câte doi pana la patru culegâtorï. In
afarà de culegeriie bogate dm Oltenîa si Moldova,

trebuesc semnalate mteresantele culegeri fâcute din
Basarabîa si Dobrogea,

Judeçele din care s'au fâcut culegeri pana acum
sunt: Arad, Arges, Bràila, Caras-Severin, Câmpu-
lung^ Cernauti, Chisinâu, Constata, Covurlui,
Dâmbovita, Dolj, Dorohoiu, Durostor, Fâlticeni,
Gorj, Hotin, lalomita, Ilfov, Ismail, Lâpusna, Mehe-
dinfi, Muscel, Mures, Nâsàud, Neamç, Ôlt, Orhei,
Prahova, Putna, Râdauti, Râmnicul-Sâratt Roman,
Romanati, Sighetul-Marma^iei, Soroca, Storoiine^,
Suceava, Tecuci, Tutova, Tulcea, Vâlcea, Vlasca.

Dintre colecfiile de care dispune Arhiva, a fostti-
pârîtâ lucrarea de o covârsitoare însemnatate stiin-
^ificâ si artisticâ : « 303 colinde » de Sàbin V.

Drâgoi.
Asa dar; dispunem astazi de

peste 7000 melodii românesti, cu-
lese din întreg ori^ontul fini ro-
mânesti.

Este de prises, — repetâm, —
sa reamintim ce interesant ma-
terial de studii si cercetâri oferà
aceasta comoara sinteticâ si re-
pre^entatîvâ a sufletului muzical
al rasei noastre. Ea nu este însà
compléta. Câci ceeace posedâ Ar-
hiva fonogramicâ pana acum nu
constitue decât un fragment, poate
nu cei mai caracteristic si original,
din imensa bogâçie a folklorului
nostru muzical. lar prin faptul cà
tinuturile românesti au trait vea-
curi dearândul, în condipî, si
sub influence diferite, muzîca po-
pularâ româneascâ, eu toatà omo-
geneitatea si unitatea ei stilisticâ,
este totusi extrem de variatâ în

originalitatea ei. Deaceea, surprisele noutâtii, ori-
gînalitâtii si valoriî artistïce pe care le poate avea
cercetâtorul plasticii populare românesti, sunt eu
atât mai firestî în domeniul manifestatiilor mu-
sicale aie poporului.

Materialul fonografic nu este însâ pâstrat în
forma fragilâ, usor supusâ stricâciunii, a masei
ceroase, în care au fost fâcute înregistrârile, ci
este turnat în masa forte — metalicâ —, dupa care
se scot côpii în numâr nelimitat, farà ça negativul
metalic (matrita) sa se altereze.

Concomîtent eu activitatea de înregistrare, se
procedeazâ deci, la turnare si apoî la transcriere,
urmând ça sa se tipareascâ colectiile celé mai va-
loroase.

Côpii în ebonit vor fi puse la dispozitia insti-
tutiilor musicale aie Statului, precum si a particu-
larilor cari vor sa facâ studii în directia folklorului
musical românesc. Piesele musicale mai caracte-
ristîce le vom transmite prin Radiofonie.

Activitatea asupra càreia comisia Arhivei fono-
gramîce pune un deosebit temeiu, este publicarea
de material folkîoristîc. Pentru împlinirea acestui
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scop, comisia a hotarît edîtarea unei serii de lu-
crâri, consacrate, pe cât posibil, fie câte unui gen
musical aparté — colinde, doine, balade, jocurî, bo-
cete, etc., — fie câte unui tinut geografrc, fie, în
fine, alèse dupa altfel de criterii, monografic, istoric
sau de tehnica muzîcalâ.

Urmeaza apoi ça, în afarâ de înregîstrâri mu-
zicale, sa fundâm pe lângâ Arhiva fonogramicâ
un mazeu de instrumente muzicale populare, prîn
care sa putem détermina coloritul spécifie al so-
norului românesc. Si, în fine, sa publicam într'o
édifie definitivâ « Monwnentele artei muzicale ro-
mânesti », culegerile si conipo^itiile de muzicâ pro-

fana si religioasâ, psaltice ^i lineare, aflate astàzi
râspândîte, rau tipârite sau chiar netipârite de fel.

Acestea sunt însâ planuri si de^iderate pentru
vîitor. In dificultâtile de afirmare aie unei con-
stiente vie^î muzicale românestî, Arhiva fonogra-
micâ nu este numai un déciderai ci, în bunâ
parte, realizare. lar faptul câ, chiar delà primele
ei începuturi, çî-a si gasit imitatori, dovedeste ne-
voia ei, Depinde de vrednicia noastra ça aceastâ
instituée sa însemneze ceeace am râvnit, stâruind
pentru fundarea ei : zidire de temeîie pentru nouile
orientâri aie vietii muzicale românesti.

G. BREAZUL

Cirnpoi


