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. GEORGE
I 1GEORGESCU

DIRECTOR GENERAL AL ORCHESTRE!
..FILARMONICA"

DIRIJORII CONCERTELOR

..FILARMONICEi"

CONCERT
Dai «le marele violoncelisl

PABLO CASALS
cil acompaniamentul orchestrei ,,FILARMONICA"

diríjale de D-I GEORGE

GEORGESCU

PROGRAM

/. Berlioz — — Uverfura „Carnavalul Roman"
2. Haydn — — Concert pentru violoncel

§i orchestra în ,,Re major"
a) Andantino
b) Adagio
c) Finale (Allegro)

Solist: PABLO CASALS

— PAUZÀ -

3. Dvorak — — Concert pentru violoncel
§i orchestra in ,,Si minor"
a) Allegro
b) Adagio ma non troppo
c) Finale (Allegro moderato)

Solist: PABLO CASALS

Sâmbâta 19 cor. la Ateneu: RECITALUL CASALS
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DIRIJORl $1 SOUÇTÏ CELEBRI
PREZENTATI DE FUNDATÜLE REGALE CU ORCHESTRA FILARMONICA"

IN STAQIUNEA 1 938-1939

PIANISTUL-POET

Alfred Corf of
Ambasadorul Franjei muzicale

Hans von Benda
Directoral orchestre! de camera a

«Filarmoniei" din Berlin

Celebra violonistá italiana

Gioconda de Vito
va fi solista concertului din 24 N-brie

Violonistá de reputare mondiala

Cecilia Hansen
va concerta in luna Martie

Mare pianist german

W i I II e I m Kemp ff
va concerta in luna Martie

MAESTRUL

Bernardino Molinari
directorul orchestrei simfonice déla

„Augusteo" din Roma

Celebra violoncelista englezá
Thelma Reiss

debuteazá in Romania

Gineffe Ai even

Tañara çi definitiv consacrafa
violonistá francezá

MAESTRUL

V a c 1 a v I i c Ii

directorul „Operei de Stat" §i al
«Fdarmoniei Cehe" din Praga

Marele çef de orchestra wagnerian
Cari Elmendorff

Renumitul dirijor déla Bayreuth

Návalnic violoncelist italian

Antonio Janigro
inseamna o extraordinara ascensiuné
artística.

MAES1RUL

E u g e n Jochum
Directorul ,,Operei de Stat" §i al

„Filarmoniei" din Hamburg



Hedor Berlioz
Nascut în 1803 la Cote St. André, mort în 1869 la Paris.

Cea mai proslàvità si mai contestatâ persona-
litate din muzica fracezá, — el însufi inégal
§i pràpàstios, nu numai în viata lui de fiecare
i, fràmântat âde entuziasm si dezastre, dar si
în opera-i întreagà, plinà de deschilibre, de
ascensiuni fi de prâbusiri.
Suflet de fantast neliniftit, pentru care arta

descàrcarea vie^ei întotcleauna încordate, fi în
care focul genial nu se aprindea de cât în ful-
genàri întretàiate. Opera lui toatâ, construita
uneori ajung gigantice, e màrturisirea dure-

roasa a aicestui cbinuit dezechilibru interior, care avea sa dea
artei franceze profunzimi fi culmi nemai atinse.
Berlioz e un romantic, însà nu un romantic prin sentiment,

càci lirismul sâu e întotdeauna covârfit de fantezie, — ci un
romantic mai aies prin viziune, prin descriptii si culori, prin
amestecul de epic si de fantastic fi prin tonul foarte des de-
clama,tor.

Operèle lui sunt, din aceastâ pricinâ, într'un fel nu numai
muziçale, dar 'aproape literare. Dialéctica sonora nu îl satisfaces
în deajuns. El o complectà cu sensuri noi, intelectuale, desvol-
tate fi înlantuite în interior.
Din acest temperament a nascut astfel marea inovatie, care

avea sa ta/i drumuri nci muzicei moderne: inspiratia programa-
tica. Berlioz e creatorul ei. Simfonia fantástica este modelul
xntregei fcoale. Wagner a gàsit în ea pana fi ideia leitmotivu-
luiy elementul esential al tecbnicei wagneriane. Si în acelas fel,
prin ímbinarea sensului pur muzical cu ideia literarâ, a nascut
§i forma nouá, intermediará, íntre operà fi simfonie, care fi-a
avut modelul în ,„Damnatiunea lui Faust",

Opera lui Berlioz e vasta. Nici un muzician francez nu a

scris poate atât de multe lucrâri. Ele sunt însà foarte inégalé,
din care cauzà în concertele moderne, majoritatea lor sunt
ignórate.

Desi s'a stins încârcat de onoruri, membru al Institutului,
ofijer al Leguinii de onoare, Berlioz este poate exemplul cel
mai viu fi dureros al geniului neînfeles de timpul sâu. El a luptat
toatâ viata pentru a-si câftiga o popularitate trainicà, pentru
à-fi atrage simpatia marei masse a publicului, a acelora
cari fac succesele durabile, — popularitate, de care cu durere
vedea cà se bucurau productiile inferioare aie contimporanilor
Gai, nume obscure care abia mai sunt pomenite astàzi.

Berlioz a suferit cumplit de a fi fost necunoscut, eel putfn
în Franta, de contemporanii sài. Aceasta durere, pe care el a
avut-ô în sufletul sâu, este dintre cele mai amare pe care poate
sa le cunoascâ sufletul unui artist fi în privinta aceasta, el se
deosebefte de un Mozart sau un César Franck, cari în seninâ-
tatea lor angelica, ,,dispretuiau adversitatea fi râmâneau ra-
diofi în mijlocul indiferentei ostile fi a hulei".

în proportii cari
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Uveriura „CarnavaIul Roman"

Intre numeroasele uverturi ce ne-au ramas deia Berlioz, u-
vertura ,,Carnavalul Roman" ocupà fârâ îndoialà locul de
frunte.
Ea a fost compusà în a,nul 1843, imediat dupâ faimosul

turneu prin Germania, în timpul càruia Berlioz, -— care în pa¬
tria sa era neînfeles fi ignorat — a cunoscut cel mai mare suc-

ces.

Temele uverturei sunt luate din opera ^Be^venuto. ^elini'j,
scrisâ cu 5 ani mai înainte fi câfcutà în mod dezastruos, operà a
càrei actiune se petrece la Roma în timpul carnavalului.
Compunând-o, Berlioz a înteles sà creeze o piesà de concert

eu totul independentâ. Mai târziu s'a râsgândit totusi fi a de-
stinat-o sà fie executatâ dupâ primul antract al operei sus
pomenite, care se reprezenta atunci eu mare succès... în Ger¬
mania.

Deosebirea între aceleasi terne, cantate mai întâiu în operà
fi tratate apoi de orchestra în uvertura de fatâ, este
nespus de frapantâ fi ilustreazâ de minune párticularitatea
aceasta carcteristicâ marelui compozitor, care avea simtul
mai mult orchestral decât vocal fi nu poate astfel realiza dè-
cât numai prin orchestrâ expresia me'lodiilor sâle eminamente
simfonice.
Uvertura ,,CarnavaIul Roman" este, dupâ cum însufi titlul

ne facem sà bânuim, o compozitie eu program. Prpgramul ei se
reduce la descrierea în tràsàturi generale, în schimb însà în cu¬
lori extrem de vii, a unui coilt de viatâ de carnavaJL Instantaneul
este prins eu mânâ de maestru si este extrem de sugestiv.
Exuberanta veselie a màftilor, serenada! grotescà pe care
Pierrot o face Colombinei, langurosul episod de dragoste care
îi urmeazâ, vârtejul dansului care emporteazâ în cele din urmâ
totul, toate acestea/ sunt magistral redate.
,,CarnavaIuI Roman" a fost executatâ ipentru întâi aoarâ la

8 Februarie 1844 în sala Hertz din Paris. Succesul obtinut eu
acest prilej a fost atât de mare fi de spontan, în cât uvertura
a trebuit sà fie bisatâ.

PRO ARTE
Bilefele c o n f e r infel o r experi*
menfale delà Sala Dalles, se

gàsesc de vânzare numai la

Libraría Fundafiilor Culiurale Regale
T e I e f o n 3.35.66



Antonia Dvorak:
(nascut în 1841 la Kralup, mort în 1904 la Praga)

Fiu al unui màcelar, el deveni muzicant
contra voinjei tatálui sàu, care ar fi dorit sa-1
vada continuandu-i meseria. Cu vioara sub-
suoarà, el pàrasi în 1875 casa pàrinteascâ fi
pleca la Praga, unde îndurând cu resemnare
cea mai neagrà mizerie, izbuti sà-si ínfuseascá
cunostintele de cari avea sa se foloseascà mai
târziu.
Dvorak debuta ca compozitor în 1873 cu
un imn pentru cor fi orchestra, care atrase

de îndata luarea aminte a contemporanilor sai. In anuí urma-
tor chiar, o operà a sa fu reprezentatà la „Opera imperialà" din
Viena — o cinste care se fàcea pentru întâia datà unui compo¬
zitor ceh.

Brahms îl sprijini cu càldurà. — Hanslick, criticul vienez atot
puternic, era bucuros cà a descoperit în el încà un „atout"
contra lui Wagner, — Joachim fi Hans Richeer, violoniscul fi
capelmaestrul atât de sàrbàtoriti, se însàrcinarà sà-i ducà faima
fi dincojo de hotarele „Monarhii"...
In 1890 Dvorak, fu numit profesor de compozitie la Conser-

vatorul din Praga. Doi ani maji târziu, amàrât de insuccesul operi-
lor sale la expozifia international de muzicà fi teatru din
Viena (în timp ce acelea aie conationalului fi rivalului sàu Sme*
tana — ,,Mireasa vândutà", ,,Dalibor", „Sàrutul' — se repre-
zentau eu succès crescând), el acceptà postul de director al
Conservatorului din New-York si plecà în America.
In 1895 se întoarse în patrie, cu noi proecte fi noi speran|e.

Influential de Liszt si Wagner, el pàràsi muzica ,,absolutà" cà-
reia se devotase pânà atunci cu o exclusivitate intransigentà çi
se ajpucà de muzica programaticà pentru aie càrei principii nu
avea suficientà comrehesiune.
In 1901, Dvorak fu — în sfâr$it — numit director al Conser-

torului national ceh, post în care îl gàsi moartea subità, care il
secerà 3 ani mai târziu...
Delà Dvorak nea-u ràmas 5 simfonii, 5 poeme simfonice, o

suiâ si un ,,Scherzo cappricioso" penru orchestrà, câte un con¬
cert pentru v.ioarà, violoncel §i piano, rapsodii slave, dansuri
slave, 9 quartete pentru coarde, muzicà de camerà cu piano, un
„Requiem", un ,,Sabat Mater" numerosse lieduri, etc., cari toate
îfi afirmà încà §i astàzi dreptul la via{à.
In schimb cu nici una din cele 6 opere ale sa,le — astàzi

complect uitate — Dvorak n'a avut succès. Demonul scene! l'a
ispitit totusi pânà la moarte, iar ambitia sa de compozitor a fost
totdeauna aceia de creia o operà mai bunà decât acelea aie
conationalului sàu Smetana].
Característic pentru activitatea amânduror acestor compozi-

tori, este faptul cà în inspiratiile lor, ei s'au adàpat în mod in-
tenlionat delà izvorul atât de bogat si neutilizat încà pânà la
ei, al muzicei populare cehe. Tendinfa de a „na|;ionaIiza" se
traduce nu numaii în melódica si rítmica compozitiilor lor^dar chiar si în forma însàsi, care adeseori este luatà pe de-a'n-
tregul §i de-a dreptul din muzica populará.
Concertul pentru violoncel care se executà astàzi fi care este

unul din cele mai dificile pe care le cunoaste literatura aestui
instrument, este dedicat lui Hans Wihan, violoncelistul de pe
vremuri al faimosului quartet ceh.

SALA ATENEULUI

A IlI-a
STAGIUNE

1938— 1939

SàmMtâ 26 Noembrie 1938, orele 16
Al treilea Concert

dal «le

QU4RTETIIL
FUNDATIilOtt CULTURALE REGUE

COMPUS DIN DOMNII:

ANTOM S A RVA $ SCARLAT DAN
VIOARA I-a • VIOARA Il-a

C. APOSTOLESCU GH. ÇTEFÂNESCU
VIOLA VIOLONCEL

cu concursul D-nei VALENTINA CREJ0IU-TASS1AN
(canto) çi al D-lui VIRGIL GHEORGHIU (piano)

PROGRAM
1. BEETHOVEN: Quartet op. 18, în ,,Si bemol major".
2. Lieduri, cántate de D-na Valentina Crefoia-Tassian.
3. SCHUMANN : Quartet cu piano (cu concursul D-lui

Virgil Gheorghiu).
Biletele se gásesc de vânzare la libraría Fundajiilor
Regale. Piaja Palatului Regal * Telefon 3,35.66



Josef Haydn
(Nascut in 1732 la Rohrau; mort in 1809 la Viena).

VI doilea fiu dintre cei 12 copii al unui tàmplar
sàrac, Haydn a aràtat de timpuriu dispozitfuni
¿xtraordinare pentru muzicà. La vârstai de 8 ani
descoperindu-i-se un glas frumos de sopran, a

:ost luat la Viena în corul Catedralei Sf. Stefan.
Âci profita de sfaturile compozitorului Porpora
in care gasi un pretios índrumàtor, iar mai

tàrziu intra in relatiuni cu Gluck fi Dittersdorf. Haydn scrise
în acest timp numeroase sonate, pentru pian, apoi incurajat de
baronul Dürnberg, care da mici auditii muzicale la domeniul
sàu din Weinzierl, se ridica la genuí quartetului de coairde. In
1759, Haydn ocupà func|ia de director muzical al capelei con-
telui Morzin, la Lukavec, unde scrise prima sa simfonie. In
1762 fu chemat de catre printul Esterhazy ca1 al doilea capel-
maistru la Eisenstadt, fi statu aci pana la moartea prin^ului, sta-
bilindu-se în urmà la' Viena. In anii 1791 — 1792 Haydn între-
prinse o càlàtorie în Anglia unde-fi dirija cu mult succés sim-
foniile, fiind sàrbâtorit fi ínconjurat de atenfiunea íntregei no-
bilimi engleze. In semn de deosebità cinstire a personalitàtii
sale de compozitor, el primi din partea Uniersitàtii din Ox¬
ford titlu de ,,doctor". In timpul ceremoniei decernàrii aces-
tui titlu, se executà simfonia compusà de Haydn anume pentru
acest scop — ,,în semn de recunoftintà" — fi supranumità de
atunci simfonia „Oxford". In 1792 íntorcàndu-se spre casà,
Haydn fàcu la Bonn, cunoftin$à cu tânàrul Beethoven, care-i de-
veni peste putin elev, urmànd cu el la Viena studii de compo-

zitfe, timp de doi ani. In 1795 printul Esterhazy íi íncredin|à
din nou func^iunea de Kapelmaister, pe care o definu pana a-

aproaipe de moarte.
Çu toate numeroasele succese repurtate, Haydn nu ajunsese

íncà la aptogeul gloriei artistice. Avea 65 de ani trecuji cànd
scrise orajtoriile Creafiunea :fi Anotimpur ile, cele douà lucràri
mai importante ale sale. Sase liturghii celebre dateazà tot din
aceastà epocà.
Haydn a mûrit în 1809, putine zile dupà intrarea Fraiicezilor

în Viena.

O infinità bunàtate, împletità în simplitatea fi naivitatea unui
suflet aproape rustic, au fàcut din Haydn poate cel mai senin
dintre artiftii secolului sàu. Dupà gòtica imensà, eu înàltimi vast
religioase a lui Bach, dupà majestatea largà fi monumentalâ
a operei lui Hàndel, Haydn pare mult prea clar fi simplu ca sà

ÎO

poatà fi adânc. Totufi în simplicitatea aceàsta erau profun-
zimi religioase care fac din el, prin spirit, poate cel mai autèn¬
tic dintre toti urmafii muzicii religioase a secolului al 17-lea.
O religiozitate calmà fi seninà, glorificànd égal fi simplu un

Dumnezeu aproape pàmàntesc, familiar fi bun.
Pentru istoria muzicii, Haydn trece drept creatorul simfoniei.

El i-a fixat în ajdevàr planul definitiv care avea sà o consare

drept un gen muzical*). Simfonia lui Haydn e însà altceva de-
cât ce este în în^elesul modem. Delà Beethoven încoace, sim-
fonia e aproape un poem — e muzica de con£inut, în care dia«
lectica pur formalà e întotdeauna însofità fi de dialéctica gân-
dirii. Simfonia lui Haydn însà, ca fi a urmafului sàu Mozart, nu
cunoafte aceastà complexitate. Ràmânând un gen numai for-
mal, ea e ceeace s*a numit ,,muzicà de societate". E un gen

minor, în care niciodatà gândirea nu-fi cautà deplina ei expre-

sie. Haydn eel complect, Haydn în mare, este numaji în lucrârile
sale religioase, în fruntea càrora trebuesc citate oratoriul bi-
blic Creafiunea fi oratoriul idilic Cele patru anotimpuri.

*) Trebueste subliniat aci cât de mult datoreste Haydn pre-
cursorilor sâi, in special muzicanfilor iesiti din çcoala delà
M&nrheim, care a fost leagànul simfoniei. Sufletul acestei scoli
a fost Johann Stamitz, care e adevâratul for.dator al noului stil
instrumental. De influenfele acestei §coli se resimfirâ lucrârile
lui Boccherini, Gossec, Dittersdorf, cale ce dulce direct la epo«

ca de înflorire a simfoniei eu Haydn, Mozart si Beethoven.

UN DAR
plàcut çi folositor este un abonament la

REVISTA FUNDATIILOR REGALE
240 pagini * Abonamentul anual lei 300 * Exemplarul 25 lei
Pentru cereri de abonamente adresap-và :

CENTRALA EDITURILOR FUNDATIILOR REGALE
Strada Lipscani, 18, Etajul II — Telefon : 5.37.77
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PABLO CASALS
de M. CANCICOV

(Adevàrul, 19 Decembrie 1937)

Concertele lui Casais nu sunt numai de-

sàvârçite evenimente muzicale, dar §i ade-
várate evenimente spirituale. Arta unui
Casais depâfeçte domeniul artistic propriu

z¿\2 $i patrunde prin fibre multiple în sfera spiritului. Lucru
dealtfel normal §i drept, càci nu exista arta înaltâ, adica adevà-
ratà, decât atunci când se înfrâ^eçte eu spiritul; lipsità de rezo-

nanje spirituale, opera de artà se închide în cercul unei strâlu-
ciri, fârà ecou §i fârà duratâ.
Sub aa*cu§ul staruitor al lui Casais, sunetul se înaltâ ca o izbân-

dá. Complexele piedici pe care le întimpinà, artistul le ataca în
punctul care-i asigurà triumful cel mai nobil. Neclintire §i stàpà-
nire pe firul voinfei — statornicia scopului — putere de afirmadle
ce nu cunoa§te fovàire — izbânda atinge o culme cu totul re-

geasca. Alcatuirea programului, calitatea si intensitatea sunetu-

lui, vibratia unui acord, durata unei pauze, pornirea si înlan-
tuirea frazelor — pretutindeni o poruñea victorioasâ.
§i pretutindeni o desàvârsità modestie ce nu cunoaste nici

vanitate, nici capricii: artistul se subordoneazà eu totul valori-
lor ce-i este dat sa exprime, §i învinge orice tentatie de a sùr-

prinde prin accente arbitrare, neîncercate, necântârite. Ridicata
astfel la nivelul jertfei de sine, izbând devine o virtute, în a

carei înalta atitudine spiritualâ sufletul ia contact cu tóate po¬

sibilitadle lui.

Peste fràmântàrile întunecate, oarbe uneori, în care dibue
creatorul în momentul plamadirii, opera de artà creatà de ar-

cuçul lui Casais se înalta, sprijinità de pretutindeni pe forte
neclintite, ca un astru în spaÇiul nemàrginit.

Visitait
Libraría
FunJafilor Cultúrale
Regale

Calea Victarïei (vis-a-vis de Palatal Regal)

Pentru stràjeri 15% reducere
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Presa bucureçleanà despre Casais
Pablo Casals, ilustrul violoncelist care de o jumàtate de veac

aproape, î§i pàstreazà renumèle de cel mai mare instrumentist
al timpului, a poposit câteva zile printre noi.
Ai impresa când asculti pe Casais, cà un narcotic $i se furi-

seazâ în trup, dându-ti acea beatitudine pe care numai fumâ-
torii de opium o cunóse. Omul acesta, scurt §i îndesat, face sa
pluteascâ eu seninâtaitea suprafiintii arcusul pe strunele instru-
mentului, çi-ti umple auzul eu sunet topit. Fâlfâiri ciudate te
înconjoarà, judecata îti e opritâ, iar constiinta se pierde ca în
preajma somnului.
Descoperit-a el o formula noua de expresie, sau statorni-

ce§te bazele ancestrale aie vesnicului frumos ? Nu o putem sti,
dár e sgiur cà imaterialitatea în artà nu-si gàseste grai mai
potrivit, iar dumnezeiasca stare de betie muzicalà nu e fàurità
mai adânc de altul. Enescu te entuziasmeazà si te doboarà,
Casais, te transportà §i te însenineazà. Cel dintâi e supraom,
celàlalt e subDumneezu. Si din înàltimile în cari plutesc aman-
doi s'a,u scoborât spre noi în zilele acestea de restri§te sufle-
teascà, aràtându-ne lumina cea adevàratâ.

(TIMPUL, 18 Decembrie 1937)

Cu ocazia concertelor date de PABLO CASALS anuí trecut,
presa bucuresteanà s'a întrecut în dytirambe la adresa mare-
lui artist.
Redàm mai jos pasagiile caracteristice din cronicele publicats

de majrele cotidiane aie Capitalei.
Cuvintele gàunoase aie reclamelor au coborât de mult califr

carea de ,,cel mai mare" la rangul de simplâ farmulâ comern
cialâ, care nu mai mérita nici o aterfie.
In cazul Pablo Casals" stiut este însà de tofi cunoscâtorii

lumii, câ superlativul se aflâ la locul lui. Mai mult decât atât,
el nici nu poate exprima cu destulâ tarie adevârul.
De aceea, trebue precizat câ Pablo Casais este nu numai un

neegalat artist al violoncelului, dar chiar renovatorul acestui
instrument, creatorul lui, violoncelistul prim si primul violon-
celist al lumei.

(UNIVERSUL, 18 Decembrie 1937)

Arta lui Casais duce cu gandul la slujbà, la oficiu sfânt. Si
dacà la altarul muzicei sunt preoti, episcopi si cardinali cari ofi-
ciazà cu mai multà tinerete si par mai comunicativi de cat el*
— nimeni nu face slujba cu autoritatea si credinta pàtrunzâ-
toare a acestui adevàrat „Papà" al instrumentistilor.

(VREMEA, Decembrie 1937)
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Casals ràmâne Casals! Chiar la 60 ani ! Genera^ii au ínvà-
tat deia! el cum se concepe, cum se construeçte o buctà, ín ce

stil se cantà, cum se frazeazà, care-i technica cea mai adequatà.
Mecanismul modern all violoncelului, el 1-a revolutionat.
Marea problema a stilului nimeni n'o lumineazà cu o mai

stràlucità simplicitate decàt Casals: Exactitudine, ritm perfect,
frazare fireascà, timpurile adevàrate. Nu e complicat. O divina
despuiere. Dar toate mijloacele acestea capatà la el çi o aureola,
un imponderabil de elegantà, de spiritua'litate care aproape cá-i
apartine cu exclusivitate.
Sunt interpreti mai ¿ineri, incomparabil mai stràlucitori. Au

desigur mai multà flateàrà; dar ràspàndesc ei oare tot atàta
luminà ? Dupà Enescu, toti vioristii ne par impuri. Nimeni nu

ajunge la stilul lui. Si nimeni nu are curajul sà nu facà o con-

cesie, cât de micà, publicului, în compunerea si în executarà

progra'mului. La sfàrsitul unui concert Casals ar trebui sà se

inalte ipe scenà un altar si vasta încàptere a sàlei ar trebui sà se

preschimbe în cupolà de catedralà.
Casals nu face nici un fel dé concesiune. Ispràveste asa cum

altii încep — cu gravitate. Si tot concertul sàu accentueazà nota

de austeritate, de cerebralà desfàtare, de predicà.
Predica unuj bàtrân spainiol în care durerea lui §i a rassei

tragice nu strigà desnàdejduità, ci plânge în sine §i se roagà pe

soptite, în extaz.
Mai poate fi vorba atunci de vàrstà si de scàderile ei ?

(CURENTUL, Decembrie 1937)

OPERA ROMANA
Exclusivitafea vânzârii bileielor Opcrei
Romane, la libraría Fundafiilor Regale
seciia concerte §i impresariat
(Vis^a-vis de Palaíul Regal), Telefon: 3.35.66
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Vizilali

MUZEIIL SATIlLIil
Splendida realizare a Fundafiei
Cultúrale „PRWCIPEIE CAROL"

Piforescul peisagiilor,
încadral în poezi£§
loamnei, lasa
presii die neuifaf.



Opera R o m an»

VINERI 18 NOEMBRIE 1938
ORELE 8,30 SEARA

MANON
Opera în 4 acte de JULES MASSENET

DISTRIBUIA:

Manon Lescaut . Valentina Crefoiu
Lescaut, trátele ei Al. Alger
Des Grieux Mircea Lazâr

Contele Des Grieux, tatâl lui . . Al Lupescu
Morfontaine G. Opriçan

Conducerea muzicalâ: ALFRED ALESSANDRESCU

Cereti si RàspânJitii

Publicafiile apáruíe în ediíura Funda*
Jiilor Cultúrale Regale §i a Fundajiei
Cultúrale Regale „Prineipele Carol".
CATALOG GRATUIT LA CERERE.

STRÂJERII 15% RABAT.

te

RFPERTORIUL OPERFI

SÁMBÁTÁ 19 NOEMBRIE 1938 orele 21

I I L I A C U l
(JOH. STRAUSS)

eu Dinu Bâdescu, Nicolescu Bassu, Emila Gujianu,
Vasile Chicideanu, G. Opriçan

Conducerea muzicalâ: ALFRED ALESSANDRESCU

DUM1N1CÀ 20 NOEMBRIE 1938, orele 15. (matineu)
Bâirblerul dïn Sevilla

(ROSSINI)
cu Al. Alexiu, G. Çtefanovici, N. Secâreanu,

Lisette Dima
Conducerea muzicalâ : I. BEIN

DUMINICÀ 20 NOEMBRIE 1938, orele 21

Cet paíru badaran!
(WOLF FERRARI)

cu George Folescu, Viorel Chicideanu, Emilia Gujianu,
Dora Massini, Maria Cojocàreanu, Maria Snejina

Conducerea muzicalâ : EGIZZIO MASSINI

LUNI 21 NOEMBRIE 1938,

relâche:

Biletele se gâsesc de vânzare la librâria Fundafiilor
Regale. Piafa Palatului Regal * Telefon 3.35.66
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REVISTA niNDATIILOR REGALE
Apare lunar ín 240 pagini * Numârul Lei 25.—

Abonamentul anual Lei 300.—

SOCIOLOGIA ROMANEASCÀ
Abonamentul anual Lei 200.— * Numàrul Lei 15.—

Director: D. GUSTI. Profesor Universitar

IN EDITURA PENTRU LITERATURA ÇI ARTÀ
REGELE CAROL II

A a p à r u t

Biblioteca „Energia"
M. Constantin Weyer . Cavalier de la Salle, traducere

din limba franceza de Paul I.
Prodan Lei

L. F. Rouquette .... In càutarea fericirii, traducere
din 1. francezâ de E. Flàmânda

Alain Gerbault .... Singur, stràbâtând Atlanticul,
traducere uin limba francezâ de
A. V anu

Colonel T. E. Lawrence Revolta in desert, traducere din
limba englezâ de Mircea Eli-
ade cu o hartà (2 volume) . .

René Bazin Pustnicul din Sahara, Viafa pà-
rintelui Charles de Fouchauld,
traducere din limba francezâ de
Alexandru Hodoç

Mihail Sadoveanu . . Viaja lui Çtefan cel Mare, (E-
ditia III-a)

C. Ardeleanu Domnul Tudor (Edifia Il-a) . .

R. P. Hue Descoperirea Tibetului, tradu¬
cere din limba francezâ de Apri-
liana Medanu

Homer ........ Odiseia, traducere în prozâ din
limba elinâ de E. Lovinescu
(Edifia Il-a)

Jakob Wassermann . . Vi»fa lui Stanley, traducere din
limba germanâ de Radu Cio-
culescu

H. M. Stanley Autobiografie, traducere din lim¬
ba englezâ de Mary M. Poli-
hroniade 60

40

20

60

30

30
30

30

60

40
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R. P. Hue In China, traducere din limba lran-
cezâ de Natalia Bàlufà ... 40

F. Yeast-Brown .... Bengali, traducere din limba en¬
glezâ de Radu Georgescu . . 40

Jakob Wassermann . . Cristofor Columb, traducere din
limba germanâ de I.Sân. Giorgiu 40

Dean Farrar St. Winifred sau Çcoala §i lumea
ei, traducere din limba englezâ
de W. çi C. Noica 60

R. P. Hue In Tartaria, traducere din limba
francezâ de Victor Stoe ... 40

L. F. Rouquette. . . . Impàràfia tàcerii aibe, traducere
din limba francezâ de Lucia De¬
metrius 40

M. C. Weyer Trecutul Domnului Monge, tra¬
ducere din limba francezâ de
Radu Boureanu 40

L. F. Rouquette . . . Epopeea Albâ, traducere din
limba francezâ de Victor Stoe. 40

C.Lewis In zodia sâgetâtorului, traducere
din limba englezâ de C. Noica 50

Biblioteca „Critica"
Deia Chateaubrand la Mallarmé, traducereçi note de Per-
pessicius, eu 25 portrete în tex de Rudolf Rybiczka ... lOO

Scriitori Români vechi çimoderni
B. P. Haçdeu Sciieri literare,morale §i politice,

edif;e(2 vol.) îng'rijitâ de Mircea
Eliàde 240

. . Opere literare, édifié îngrijitâ de
Scarlat Strufeanu 240

{ordinar . . . 200semi-lux
. . . 400

lux 600
( ordinar . . . 220

. . „ vol. V { semi-lux . . . 400
l lux 600

A. I. Odobescu

I. L. Caragiale

NOU, a apârut
SCRIITORII ROMÂNI

1NDREPTAR BSO BIBLIOGRÀFIC
se gaseóte de vânzare numai la
Libraría Fundafiilor Regale din
Piafa Palatului Regal.
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0 SÀRBÂTOARE
A CULTURII ROMANESE!

Dupa un sferide secol de când §erban Vodâ
Cantacuzino a facuf neamului románese darul

primei biblii tipâriià la noî,
M. S. Regele dâruie§fe neamului san, Biblia.

M. S. Regele Carol II

Cultura româneascâ, sensul ei cel mai adevârat,
déci mai adânc çi mai permanent, se îmbogâteste astâzi,
cu draul pe care 1-1 face M. S. Regele Carol al Il-lea,
din gandul, grija si vointa Cáruia s'a nâscut îndemnul
de a se traduce, în limba neamului Sáu, Cartea Câr-
{ilor, adicà Biblia. Se împlinesc 250 ani de când, de
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sub teascurile Domnesti delà Bucuresti, aparea Biblia,
în limba româneascâ, prin truda lui Çerban Vodà Can¬
tacuzino. Sârbâtorim deci, în acelas timp, si un sfert
de mileniu de viatâ crestineascâ rostitâ în graiul nos-
tru, adicâ dupâ chipul si asemânarea sufletului nostru.
lata, în scuirte cuvinte, însemnâtatea acestei zile în care

nu trebue sa vedem numai o comemorare. Cine çtie
vitregiile cu cari neamul nostru a avut de luptat dea-
lungul traiului sâu, sai cine n'a uitat cà ,,Românii s'au
ràfuit eu strâinii mai mult pentru limba decât pentru
viatâ", va întelege câ, aparitia „Bibliei Regele Carol
al II-lea", ca si aceea a lui Serban Vodâ Cantacuzino,
înseamnâ nu simple momente cârturâresti, acte prin
cari neamul románese ia cunostintâ de propria-i fâp-
turâ sub semnul lui Dumnezeu. Se surpirinde, deci,
câ traducerea Cârtii Cârtilor prin râvna M. S. Regelui
semnificâ evenimentul hotârâtor al indestructilbilei le-

gâturi eu traditia noastrâ româneascâ. In aparitia
,,Biblie" la ,,Furtdatiile Regale" prin munca preotilor
Gala Galaction si Uie Radu, Regele ne cere sà vedem,
în acelas timp, si poruñea de a trâi în continuarea tra-

ditiei, çi imperativul de a întelege câ, în grija Sa, de
a creia Statul Románese, El este drept credincios çi
câ, supus lui Dumnezeu, pune, la temelia muncii Sale,
Cartea Sfântâ.

BIBLIA DELA 1688
Dacâ ne gândim bine si ne aducem aminte câ, orieât

de separati erau, totusi, moldovenii si munteniï se so-

coteau' de acelas sânge si frati, atunci nu ne va fi greu
sâ vedem cum, atât Moldova cât si Tara Româneascâ.
din secolul al XVII-lea, au o viatâ de culturâ care, în
mod implacablil, trebuia sâ ducâ la actul de eliberare
întrupat în ,,Biblia" lui §erban Vodâ Cantacuzino.
M'iron Costïn arâtase cà „dela Rîm ne tragem", iar
cronicarii fixaserâ o limbâ literairâ de o bogâtie în
nuante, de o varietate în expresii, de o elegantâ si un
pitoresc minunat, cajre nu aveau nimic artificial sau
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strain. Limba romneascâ se desvâluia sie-§i. Or, ca un
semn al acestei cuceriri de sine, graiul románese fu
chemat sa ímbrace Cartea Cártilor.

DARUL M. S. REGELUI CAROL II

Acelas lucru se întâmplâ si astázi, dupa 250 ani.
Dacá acum nu mai suntem sub Turci, Poloni sau Rusi,
în schimb, datoritâ politicianismului ateu, neamul nos-
tru a trâït în ultímele opt decade o adâncâ râtâcire.
Or, iatâ cá vine M. S. Regele Carol al Il-lea. Res¬

tauraba adusâ de El înseamnà, în acelaç timp, si o che-
mare a neamului románese la viata sa, dar si o extir¬

pare a ateismuilui. Traducerea ,,Bibliei", si aparitia ei
acum când se împlinesc 250 ani de când Çerban Vodâ
Cantacuzino scotea 4e sub teascurtf prima ,,Biblie"
ne aratà câ, asemenea tuturor Voevozilor nostra, M.
S. Regele Carol al II-lea repune Biserïca la locul ei
de conducere spiritualâ a neamului. Prin truda aceasta
a Regelui nostru, neamul románese îsi capâtâ din nou
libertatea de a fi creçtin. Aceasta este semnificatia
esirii din teascurile ,,Fundatiilor Regale" a ,,Bibliei
Regele Carol II", în limba româneascâ a ceàsului de
înàltare spiritualâ, pe care-1 trâim nu dupa chipul §i
asemânarea altora, ci dupa puterile noastre.

(România, 13 Noembrie 1938).
PETRU MANOLIU

Oaspefii Filarmonicei
In decursul celor 16 stagiuni, pe car! le numâra pâna în pre-

zent, orchestra „Filarmonica" a avut ca oaspeti pe urmàtorii di-
rijori celebri :
Hermann Abendroth — Alfredo Casella — Albert Coates —

Carl Elmendorff George Enescu — Gregor Fittelberg —
Oskar Fried Nils Grevilius Vittorio Gui Franz von
Hoesslin — Vincent d'Indy — Karl Jirak Encb Kleiber
Clemens Krauss — Ernst Kunwald — Pietro Mascajgni — Emil
Mlynarski Bernardino Molinari Pierre Monteux ^ Henri
Morin Oskar Nedbal Paul Paray Gabriel Pierné — Mau¬
rice Ravel — Rhené-Baton — Hermann Scherchen Richard
Strauss — Johann Stratiss (nepotul) — Igor Strawinsky —
Vaclav Talich — Bruno Walter — Felix Weingartner — Car¬
men (Studer) Weingartner — Albert Wolff.
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19
N O V.

Seria 7

Recítala!

P A B L O CASALS
BEETHOVEN : Sonata, op. 102, Do major

BACH : Suita în Re minor, p. violoncel
solo

COUPERIN : Patru piese de concert
CAMARGO : Moto perpetuo
WEBER: Rondo
LOCATELLI : Sonata în ,,Re"

J O I

24
AO V.

Seria 8

Dirijor :

GEORGE GEORGESCC
Solista GIOCONDA de VITO (violina)
FIL1P LAZÀR : Concerto grosso

BEETHOVEN : Concertul pentru vioarâ
HOLST : Planete (Venus, Jupiter)

J O I

1
D E C.

Seria 9

Dirijor :

EGIZZIO MASSIAi
Solista: PIA IGY (canto)

CEAIKOWSKY : Simfonia pateticá
MOZART : Uvertura „Nunta lui Figaro".
Doua arii pentru soprano çi orchestrà.
RABAUD : Procesiunea nocturnâ
WEBER: Uvertura „Oberon"

PENTRU a satisface numeroasele cereri primite din partea
persoanelor cari dórese sá refina ACELEAÇI LOCURI pentru
tóate concertele, Direcfiunea a hotârât sa emitâ ABONAMENTE
pentru serii de câte patru concerte consecutive. Aceste abona-
mente plàtite anticipat, vor beneficia de o reducere de 10^ asu-

pra prefurilor anunfate.
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