Capitolul IV
Corespondenţă, mesaje, aprecieri

Mult stimate tovarăşe Rector,

Pentru această admirabilă carte de evocare a unui vrednic înaintaş şi care
reuneşte vasta erudiţie de specialitate cu pasiunea dumneavoastră statornică faţă de
cultura românească, vă rog să primiţi mulţumirile mele călduroase şi entuziaste felicitări.
Cu toată gratitudinea,
Zoe Dumitrescu Buşulenga
***
5 - XII - 1978

Stimate Coleg,
- Buchetul de flori pe care aţi avut delicateţea să mi-l oferiti în numele Conducerii şi
al Colegilor mei de breaslă, mi-a făcut o deosebită plăcere.
- Şaptezeci şi cinci de garoafe, roşii şi albe, mi-au legat anii vieţii într-un
mănunchi impresionant.
Este cel mai frumos dar floral pe care l-am primit vreodată.
Gestul delicat vă aparţine şi vă caracterizează. Precum rostiţi, adeseori, cuvinte
grele, în şoaptă, aproape în taină, la fel şi sentimentele voastre curate se îmbujorează ca
o cunună de flori - imagine fugară, care a izbutit, totuşi, să fixeze cele trei pătrare de
veac ale unui îndrăgostit de natură, viaţă şi artă.
Vă mulţumesc şi vă rămân recunoscător,
Prof. Theodor Ciortea
P.S. Am izbutit să am şi câteva imagini în culori ale frumosului buchet. În felul acesta,
ochii se vor putea bucura şi după dispariţia lui.
***

Mult distinsul meu Rector Petre Brâncuşi,
Îţi mulţumesc din inimă, dragul meu, neobosit în activitate, pentru prea preţiosul
dar cu care m-ai onorat şi pentru dedicaţia sinceră.
Este o deosebită atenţie pentru cel care s-a dus înainte de vreme, pentru că mai
avea multe de spus, şi un merit pentru discipolul care a-ntocmit importanta lucrare

„George Breazul şi istoria nescrisă a muzicii româneşti”. Mă bucur că discipolul nu-l uită
pe maestrul care i-a arătat drumul pe care umblă acum spre binele tuturor celor care
poate că nu l-au cunoscut prea bine, atunci când totul era în primenire.
Iartă-mi cele câteva rânduri pe care le-am înşirat în grabă, dar simţeam nevoia de
a te felicita pentru frumoasa lucrare şi pentru că nu l-ai uitat pe valorosul nostru coleg şi
bun prieten, împătimit cercetător al trecutului istoriei muzicii româneşti.
Îţi mulţumesc călduros, te îmbrăţişez cu sinceritate şi-ţi doresc sănătate perfectă ca
să-ţi poţi continua activitatea plină de răspundere, care-ţi face cinste şi ne onorează pe toţi
acei care te-am cunoscut ca un neobosit realizator.
Cu cele mai alese sentimente,

Prof. em. Ioan D. Chirescu
Artist al Poporului
Neuitatul nostru valoros muzician George Breazul îmi spunea „rectoraş”, pentru că
eu eram numai „director” pe vremea aceea (1950-1955).

***

Dragul şi iubitul meu rector al Conservatorului şi
preşedinte al Uniunii Compozitorilor Petre Brâncuşi,

Îţi mărturisesc sincer că mă aflu, încă, sub puternica impresie pe care mi-ai făcut-o
când ai apărut în fruntea tuturor celor care te-au urmat, când ţi-ai îndreptat paşii spre
„bătrânul muncitor în toate sectoarele”, pe care cu atâta înţelepciune mi le-ai înşirat în
cuvântarea care, pentru mine, este o mângâiere la venerabila vârstă pe care am împlinit-o.
Ascult şi iar ascult cele ce mi se citesc de către cei din jurul meu, care şi ei se
bucură că am ajuns să fiu aşa de preţuit.
Modestia, unită cu o înţelepciune deosebită, care te caracterizează, te-au adus la
rezultate pe care cei din jur le apreciază ca fiind deosebit de rodnice pentru cei pe care-i
conduci şi care, desigur că se unesc la cele ce spun eu: să trăieşti în deplină sănătate şi să
te poţi bucura şi de acum înainte de considerarea şi respectul pe care ti-l poartă toţi. Eu,
din inimă, îţi spun cu toată căldura „un mulţi ani trăiască”, de unul singur, dar să te
întovărăşească şi acela cântat de corul Gaudeamus.
Tuturora, celor care te-au însoţit şi care mi-au făcut mare bucurie, te rog să le
comunici, din partea mea, mulţumiri sincere şi dorinţa ca fiecare, la locul său de activitate,
să obţină rezultate tot mai bune, spre bucuria noastră a tuturora şi a poporului nostru drag,

cuminte şi neîntrecut de harnic.
La mulţi ani scumpul meu rector şi preşedinte.
Să ai parte numai de bucurii în întreaga familie, ca şi în toată activitatea.
Te îmbrăţişez cu toată dragostea,
I. D. Chirescu
***
29. 06. 1981
Târgu-Jiu.

C. inv.

Mult iubitul meu fost elev,
Ziua de 29 iunie îmi aduce în pragul conştiinţei numele şi figura elevului cu care,
cu mulţi ani în urmă, mergeam, discutând, pe aleea tinerilor tei care acum şi-au înfrăţit
coroanele.
E mult de atunci!
Fostul elev se găseşte acum într-un post de înaltă răspundere, cucerit prin aleasă
pregătire şi trudnică muncă.
Prin munca depusă face să răsune cât mai armonios şi mai dulce glasul muzicii
româneşti.
Te felicit cu toată căldura sufletului pentru aceste alese realizări şi-ţi doresc să
călătoreşti cât mai mulţi ani pe puntea vieţii, ca să te poţi bucura din plin de rodul muncii
depuse.
Tuturor celor dragi şi scumpi, din sânul familiei în care îţi derulezi firul vieţii, le
doresc:
Ani mulţi să trăiţi,
Suta să o depăşiţi
Şi pe drumul lungii vieţi
Rodnice-mpliniri s-aveţi!
Sărutări de mâini cui se cuvine.
Te îmbrăţişează căldura sufletului meu,
I. Vîlcu

PS 1. Din foştii îndrumători, am rămas singurul, cel mai vârstnic (să nu zic bătrân), care, la 4
iulie, de i se va deschide poarta vieţii, va păşi în anul 90.

PS 2. Şi acum, trecând mai des pe aleea teilor, ce şi-au înfrăţit coroanele, am
încercat să-mi exprim unele sentimente prin câteva versuri:

Şi teii. ..
Şi teii iar vor fi în floare,
Şi flori destule-ti lunci;
În codru iar va fi răcoare,
Mai fi-voi eu atunci?
Un pumn de lut
Într-un răzor,
Sau de cenuşă, un plin vas,
Atâta-i tot ee-a mai rămas
Din cel ce-n viaţă-i călător.
Şi alţii-n urma noastră vin,
Croind în viaţă o cărare,
Sub cerul patriei senin
Şi-apoi şi ei pornesc în zare ...
I. V.

PS 3. Din placheta de versuri „Pentru partidul nostru drag”, trimisă tov.
Ceauşescu, pentru care am primit mulţumiri pe carte de vizită ...
PS 4. Aş dori, de se poate, să fie pusă pe note, să se cânte la Liceul Pedagogic.

***
În muzicologia românească, bine dezvoltată, relativ echilibrată, pe genuri, întâlnim,
totuşi, puţine nume de lexicografi. Şi asta pentru că puţini au fost aceia care să fi stăruit
asupra elaborării unei/unor lucrări din domeniul extrem de complicat şi de complex al
dicţionarelor. Alcătuirea unor asemenea opere cere, mai intâi, o perfectă stăpânire a
mijloacelor de informare, întinderea reală a domeniului, punctele de vedere din care poate
fi el privit, conexiunile sale interioare şi exterioare, precum şi nevoia de a fi exhaustiv, iată
doar câteva din componentele ce intră în joc aici.
În al doilea rând, putinţa de a clasifica imensul material ce rezultă dintr-o
asemenea cercetare. Şi aceasta cere, la rândul ei, cunoaşterea în adâncime a naturii
obiectului studiat, precum şi filiaţiunile posibile. În al treilea rând, lexicografului i se cere
să aleagă cu discernământ ce să reţină, cât să reţină, dar, mai ales, la cine să se oprească
alegerea sa şi la cine nu.

Pentru a nu mai vorbi despre cum să pună în operă tot ce are el de spus, împăcând,
pe cât posibil, stilul său propriu de condeier cu asprimea, rigoarea şi mai ales cu
concentrarea şi concreteţea relatării de dicţionar.
Un asemenea nume a fost şi, prin cărţile pe care le-a scris, a rămas muzicologul
Petre Brâncuşi, autor al unor remarcabile şi folositoare lucrări de lexicografie muzicală,
unele scrise în colaborare cu Nicolae Călinoiu. Am în bibliotecă şi consult, adesea, cele
două tomuri apărute de-a lungul anilor, la Editura Muzicală, în colaborarea sus amintită,
„Muzica în România Socialistă” (1973) şi „Muzica în România, după 23 August 1944”
(1964). Am în vedere, mai ales, lucrarea sa „Istoria Muzicii Româneşti”, apărută în 1969,
la aceeaşi editură. Acribia cu care sunt ele scrise, răbdarea de a insista pe un subiect până
când socoate că datele principale ale acestuia au fost deja înscrise, cuprinderea largă a
elementelor esenţiale, tratarea subiectului pe înţelesul oricărui cititor - cercetător,
încercarea de a fi cât mai complet în informare şi cât mai explicit în expunere, iată doar
câteva calităţi ale acestor cărţi. Ele stau bine şi spre folos în biblioteca oricărui meloman,
interesat mai mult despre domeniu.
Ele sunt şi vor rămâne un instrument de lucru gata oricând să furnizeze informaţia
căutată într-o relatare posibilă pe atunci, când ele au fost scrise. De aceea, ele trebuie
citite astăzi într-o anumită cheie.
Ele sunt ca fructul care nu-ţi oferă miezul său dulce decât după ce ai trecut de
coaja care-i dură. Dar, odată găsită această cheie, lexicografia lui Petre Brâncuşi îţi stă
de ajutor preţios ori de câte ori ai dorinţa să afli câte ceva despre muzica de până la noi şi
despre oamenii care au făcut-o.
Dumitru Capoianu
Bucureşti, 20 mai 2003

***

Petre Brâncuşi

Se împlinesc 75 de ani de la naşterea lui. Dar, unui om precum a fost Petre
Brâncuşi, n-ar trebui să-i cinstim amintirea doar la aniversări şi comemorări. Modest,
blând, omenos, acest muzician şi muzicolog român şi-a dăruit viaţa, în primul rând,
muzicii româneşti şi istoriei ei. A iubit mult folclorul, socotindu-l una dintre rădăcinile cele
mai puternice ale creativităţii noastre şi le-a prelucrat cu multă pricepere şi iubire în
compoziţiile sale care ar trebui mai des auzite.
Răsună în ele vechimea noastră de veacuri, bucuriile şi tristeţile, glasul (darul atât
de specific sufletului românesc).
Şi-a stimat maeştrii care l-au format şi le-a dedicat studii ample, analitice şi
sintetice, ca acelea, remarcabile, consacrate lui George Breazul.
Carierei sale de profesor, exigent dar şi generos, îi datorăm cursurile complexe de
istoria muzicii româneşti, care au culminat cu originala monografie în două volume,
intitulate „Muzica românească şi marile ei primeniri”. Apoi, zeci de studii, de articole şi

de recenzii au completat bogata-i operă, recoltă a unei vieţi de muncă neprecupetiiă;
întocmită cu minuţia şi rigoarea profesionistă a specialistului împătimit de truda lui întru
ale sunetelor.
Astăzi, când ar fi trebuit să-i spunem „La mulţi ani, maestre”, noi îi urăm odihnă în
Domnul şi între îngerii muzicanţi. Să-i păstrăm în minte şi în suflet amintirea!
Zoe D. Buşulenga
Văratec, 27 mai 2003
***
Cinstind numele Brâncuşi
Ca toţi oamenii în vârstă, încep să uit uneori zilele şi anii de naştere ai prietenilor.
Din fericire, nu şi numele lor. În nici un caz numele lui Petre Brâncuşi, cel care venea
dintr-un sat şi dintr-o familie cu faimă naţională şi mondială.
Păcat că el s-a grăbit să ne lase mai singuri, mai tăcuţi. mai trişti!
Fiind colaboratori şi colegi chemaţi temporar la răspunderi importante în viaţa
cultural-artistică a ţării, am apreciat întotdeauna la Petre Brâncuşi dragostea sa fierbinte
pentru creaţia muzicală românească, exigenţele şi pasiunea sa nedezminţită în promovarea
valorilor autentice, mai cu seamă a oamenilor tineri şi talentaţi.
Ca toţi copiii de ţărani, ştiind să preţuiască adâncimea rădăcinilor, Petre era
grijuliu şi faţă de orientarea şi înălţimea ramurilor. De aceea, n-a fost de mirare că a ţinut
să-l ajute, cu mare sensibilitate şi atenţie, pe fiul său Cristian Brâncuşi, să-şi cultive
talentul, să devină un adevărat maestru în arta complicată a muzicii; o personalitate
cunoscută şi recunoscută, acasă ca şi în lumea largă.
Iar Cristian a ştiut să facă cinste numelui tatălui său, al atâtor inspirate şi dăruite
spirite gorjene, pe care parcă le văd uneori cum se strâng la „Masa Tăcerii” de lângă apa
cântătoare a Jiului şi cum aşteaptă un semn de la Constantin cel Mare, geniul universal
ca să înalţe în văzduh o nouă „Pasăre măiastră”, sub forma unei cantate, a unei simfonii,
a unui concert, a tuturor melodiilor vrăjite şi vrăjitoare, cu care se înveleşte de totdeauna
sufletul Olteniei şi al României întregi. ..
Cinste, deci, acestor nume, care cresc unul din altul ca segmentele din „Coloana
Infinitului”!
Bucureşti, mai, 2003
Ion Brad
***
A fi director al Operei Naţionale din Bucureşti, înseamnă că spiritul organizator,
conduita personală, priceperea în ale problemelor unui teatru de operă, ce a numărat pe
timpul regretatului Petre Brâncuşi, peste 850 de suflete, nu era o treabă uşoară.
Zi de zi, ceas de ceas, interveneau probleme de repertoriu curent, de pregătirea
viitoarelor premiere ce urmau să apară pe afişul teatrului, diferite schimbări de atribuţii,
însemnau laolaltă hotărâri ce trebuiau luate cu profesionalism, cu pricepere şi cu mult tact.

Ei bine, Petre Brâncuşi avea acele însuşiri rare, dar absolut necesare în a le
rezolva, ca totul să meargă bine.
Afişul Operei, publicul care umplea sala de spectacol, seară de seară, colectivele
artistice ale teatrului au ştiut că în spatele acestor succese, naţionale şi internaţionale, se
află un muzicolog, modest, om de bine, care a fost Petre Brâncuşi.
Hero Lupescu
Regizor al Operei Române
timp de peste 40 de ani
***
Nici eu nu te uit. La rându-mi, îţi fac toate urările de bine şi te rog să împărtăşeşti
acest gând tuturor prietenilor mei de la Radio.
Ionel Perlea
***
CASA MAESTRULUI DIMITRIE CUCLIN

Vladimir Constantin Maşala - o pagină din jurnalul meu zilnic,
Bucureşti 10-I-1978
La ora 18,30, în sediul Uniunii Compozitorilor, am fost primit în audienţă de
tovarăşul Petre Brâncuşi, preşedintele Uniunii Compozitorilor.
Cu această ocazie, i-am înmânat Cvartetul nr. 3 pentru 2 viori, violă şi violoncel al
maestrului Cuclin, pe care se află o dedicaţie a sa pentru tovarăşul Brâncuşi.
I-am arătat înscrisul, dorinţa maestrului în legătură cu actul înmormântării sale,
unde se menţionează că nimeni să nu fie înştiinţat şi nici să ia parte la înmormântarea sa.
Preşedintele a citit cu pioşenie şi s-a cutremurat. A tăcut mult timp.
- Tovarăşe Maşala, mi-a zis, este prea mare maestrul Cuclin să nu ştie chiar nimeni
de moartea sa. (Înscrisul poartă o dată veche, când la conducerea Uniunii Compozitorilor
erau şi alte persoane cărora le-a scăpat din observaţie personalitatea titanicului creator).
Trebuie să facem totul pentru maestrul, a continuat preşedintele, aşa cum merită din plin şi
cum ne stă nouă să facem, ţinând totuşi seama de unele amănunte şi indicaţii ale sale. (A
urmat o pauza lungă).
M-a privit în ochi cu multă întristare şi părea că nu-i vine să creadă că vorbeşte de
funeraliile maestrului. Ne-am despărţit fără a ne mai spune vreun cuvânt şi deşi mă privea
în ochi, părea că a trecut peste mine, peste zidurile camerei unde ne găseam, peste zări şi
zări, poate mai departe, sau poate în adâncul sufletului său unde sigur îl avea de mult şi de
mult pe MARELE CUCLIN.
C. V. Maşala

***
CASA MAESTRULUI DIMITRIE CUCLIN
Caietul de dictare nr. 6
Bucureşti 15-1-1978 - cumpăna nopţii

Lui Vladimir Constantin Maşala, pentru tovarăşul Petre Brâncuşi
preşedintele Uniunii Compozitorilor,
M-a informat Vladimir Constantin Maşala, că aveţi deosebita bunătate, să-mi
comunicaţi prin telefon că am fost premiat pentru îndelunga mea activitate de toată viaţa.
M-a mişcat nespus de mult această veste, care mi-a adus mulţumire sufletească şi
am încercat să fac eforturi pentru a mă înzdrăveni cât de cât şi să vă scriu eu, cu mâna
mea, aceste rânduri, dar a fost în zadar şi de aceea mă grăbesc, înainte de a-mi pierde şi
puţinul grai ce mi-a mai rămas, să-i dictez bunului şi nedespărţitului meu prieten Vladimir
Maşala care se află şi acum la căpătâiul meu.
Vă mulţumesc dumneavoastră personal şi prin dumneavoastră GÂNDIRII CURATE.
Tuturor acelora,
Fiecăruia în parte, care s-au strâns în jurul dumneavoastră şi nu m-au pierdut din
observaţia lor.
Sunt sigur că acolo era prezent şi Wilhelm Berger, pe care mereu l-am simţit
aproape de mine.
Prin dumneavoastră, tovarăşe Petre Brâncuşi, mulţumesc NEAMULUI
ROMÂNESC care nu m-a uitat.
Vă îmbrăşez călduros.
Îi îmbrăţişez pe toţi.
Cu cele mai profunde sentimente,
MĂ ÎNCLIN ADÂNC,
Dimitrie Cuclin
(Pentru conformitate, Vladimir Constantin Maşala)
***
Villa Drăgan
Mult stimate Domnule Brâncuşi,
Cu o inexplicabilă întârziere, am primit coletul cu cărţile ce aţi binevoit să mi le
trimiteţi aici, la Palma de Mallorca, şi ţin să vă mulţumesc călduros pentru acest gest.
Găsesc că publicarea seriei de volume ce reproduc unele vechi manuscrise de la Putna şi
Iaşi este o operă nepreţuită, punând în valoare resursele şi rădăcinile profunde ale culturii
noastre naţionale. Vă rog să transmiteţi felicitările mele d-lor G. Ciobanu, Marin Ionescu
şi Titus Moisescu, care au îngrijit, prefaţat şi adnotat aceste volume.
O mare surpriză şi o reală satisfacţie mi-au dat cele două volume semnate de dvs.

sub titlul „Muzica românească şi marile ei primeniri”. Am simţit de la început că întreaga
dvs. viziune stă sub semnul vechimii şi nobleţei culturii noastre, care îşi află temeiuri încă
de la începuturile civilizaţiei europene. Pornind de la vechile legende, de la filosofii,
istoricii, cronicarii antichităţii, aţi izbutit să daţi o imagine completă a muzicii naţionale,
căreia cei străini de neam au căutat adesea să-i tăgăduiască originalitatea şi valoarea.
Consider aşadar, că aţi realizat nu numai o operă de erudiţie muzicală, ci şi o creaţie cu
adânc substrat patriotic.
Vă mulţumesc pentru emoţiile ce mi le-aţi oferit şi vă felicit pentru această mare
realizare. Sper să ne întâlnim într-o bună zi pe aceeaşi platformă a muzicologiei şi
tracologieil
Iosif Constantin Drăgan

***

Petre Brâncuşi
Pliant cuprinzând activitatea şi creaţiile prof. univ.
dr. muzicolog Petre Brâncuşi, realizate până în anul 1975

Pliant cuprinzând creaţiile prof. univ. dr. muzicolog
Petre Brâncuşi, realizate până în anul 1980

