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Capitolul I A
Simpozionul 2013

Moderatorul, Dna profesor dr. Mihaela Sanda Popescu: Bine a!i venit la 
a Xl-a edi!ie a Simpozionului Na!ional „Petre Brâncu"i”. Ne bucur#m mult c# 
acest simpozion face parte de 11 ani din peisajul spiritual al urbei noastre "i tot 
ora"ul particip# la o ac!iune ampl# pe care prim#ria a organizat-o "i care poart# 
numele de „Zilele ora"ului”. Participan!ii care au onorat acest simpozion sunt 
urm#torii: doamna viceprimar Iulia Vân# (aplauze), domnul profesor Lauren!iu 
Popescu, organizator (aplauze), domnul Petru Rusu, realizator de televiziune, 
Bucure"ti (aplauze), profesor Florin Berculescu, Liceul de muzic# „Constantin 
Br#iloiu”, Târgu-Jiu (aplauze), conferen!iar universitar dr. Rodica Nicolaescu, 
Universitatea Na!ional# de Muzic#, Bucure"ti (aplauze), profesor dr. Gheorghe 
Gorun, directorul Colegiului Na!ional „Spiru Haret”, Târgu-Jiu (aplauze), profe-
sor universitar dr. Cristian Brâncu"i, UNMB (aplauze), profesor dr. Mihaela 
Sanda Popescu (aplauze), "i profesor dr. Ion Popescu-Br#diceni, Universitatea 
„Constantin Brâncu"i”, Târgu-Jiu (aplauze). În deschiderea lucr#rilor o rog pe 
doamna viceprimar Iulia Vân# s# ne adreseze câteva cuvinte: Doamna Iulia 
Vân!: Bun# ziua, bine v-am g#sit! Vreau s# încep prin a mul!umi din suflet orga-
nizatorilor, cu toate c# "i noi, Prim#ria Municipiului Târgu-Jiu, suntem coorgani-
zatori, pentru aceast# invita!ie. Salut cu respect toate numele mari pe care 
doamna profesor le-a citit aici; ce pot s# v# spun mai mult decât c# particip în-
totdeauna cu sufletul deschis la acest gen de ac!iuni. A"a cum am spus, ne 
afl#m la a XI-a edi!ie "i am convingerea ferm# c# ne vom mai revedea la multe 
edi!ii de aici încolo. Vreau s# v# transmit pe aceast# cale "i salutul domnului 
primar Florin Cârciumaru care, din p#cate, a"a cum "ti!i, "i cum a spus "i doam-
na profesor suntem în plin# perioad# de desf#"urare a manifest#rilor care sunt 
în cadrul zilelor Municipiului Târgu-Jiu; "i-ar fi dorit foarte mult s# fie prezent aici, 
al#turi de dumneavoastr#, dar a trebuit s# ne împ#r!im pentru a putea fi prezen!i 
la toate ac!iunile care se desf#"oar# în aceste zile. Salut organizarea acestui 
simpozion, salut "i prezen!a tinerilor pe care îi v#d aici în sal# "i c#rora le mul!u-
mesc, atât dumnealor cât "i dumneavoastr#, celor care ne face!i an dup# an s# 
p#str#m memoria vie a unei mari personalit#!i gorjene, aceea a lui Petre 
Brâncu"i. Iat#, înc# o dat# se adevere"te c# numele de Brâncu"i este predesti-
nat s# nasc# oameni de valoare, oameni care ne fac s# ne sim!im mândri c# 
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suntem gorjeni; ce pot s# spun mai mult, decât atât, c# urez succes desf#"ur#rii 
lucr#rilor simpozionului "i înc# o dat# v# mul!umesc din suflet pentru invita!ie 
(aplauze).

Moderatorul: $i ca s# ne d#m seama de amploarea acestui simpozion, a" 
enumera câteva din activit#!ile cuprinse în zilele ora"ului: a început cu o proce-
siune religioas# dedicat# sfin!ilor Constantin "i Elena, patronii spirituali ai ora"u-
lui, competi!ii sportive, lans#ri de carte, expozi!ii de pictur# "i fotografie, specta-
cole de muzic# popular# sus!inute de orchestrele „Doina Gorjului” "i „Maria 
L#t#re!u”. Tot în aceast# perioad# debuteaz# Festivalul Na!ional de literatur# 
„Tudor Arghezi” "i Simpozionul „Petre Brâncu"i”. Vreau s# spun c# în aceast# 
cavalcad# de activit#!i, Simpozionul Brâncu"i este o invita!ie la a ne venera pro-
fesorii, a ne venera înainta"ii, gest care ne este foarte necesar de când înv#!#-
mântul nostru, s# recunoa"tem, este în impas. Va mai fi organizat# o parad# a 
liceelor, ziua majoratului iar în centrul ora"ului, pe Aleea personalit#!ilor vor fi 
dezvelite câteva stele de granit dedicate urm#toarelor personalit#!i: actri!a Elvira 
Godeanu, care a dat "i numele teatrului din Târgu-Jiu...(aplauze)...regizorul 
Sergiu Nicolaescu...(aplauze)...poetul Tudor Arghezi, tot ast#zi....(aplauze)....iar 
prima stea pe Aleea personalit#!ilor a primit-o Constantin Brâncu"i...(aplauze)... 
Primul cuvânt apar!ine domnului profesor Florin Berculescu. A" dori s#-i fac o 
scurt# prezentare. S-a n#scut la Târgu-Jiu, ora" în care "i-a început preg#tirea 
muzical# în anul 1977 cu profesorul Mihai M#nescu "i trei ani mai târziu cu pro-
fesoara Mihaela Popescu. Adev#ratele sale preocup#ri privind studiul muzicii au 
ap#rut în urma contactului cu personalit#!i precum Aurelian Octav Popa si Mihai 
Ungureanu (1986). În anul 1987 devine elevul profesoarelor Mariana Ilie (pian) 
"i Cornelia David (teorie) la Craiova, iar din anul 1990 beneficiaz# de îndruma-
rea reputatului pedagog Gabriel Amira". Absolv#, în 1996, Academia de Muzic# 
din Bucure"ti, sec!ia Compozi!ie, la clasele profesorilor Dan Constantinescu, 
Dan Dediu, Anatol Vieru "i Aurel Stroe, studiind totodat# "i pianul în cadrul sec-
!iei de pian principal dup# Gabriel Amiras cu Viniciu Moroianu. Beneficiaz# tot 
acum, de îndrumarea dirijorului Valentin Gruescu. În calitate de pianist a sus%inut 
peste 300 de concerte &i recitaluri, în majoritate la Târgu-Jiu dar "i la Râmnicu 
Vâlcea, Craiova, Bucure"ti (pian, muzic# de camer#, acompaniament), abor-
dând un repertoriu vast.

A participat la cursuri de m#iestrie !inute la Bucure"ti de interpre!i str#ini 
(Gerard Fremy, Martin Hughes, Hao Huang, Serghei Kovalenko) "i a fost invitat, 
împreuna cu forma!ia „Magnificat”, la Festivalul Muzicii Contemporane 
(Bucure"ti 1995). A urmat cursuri de specializare în Fran!a, la Marsilia, cu 
Georges Boeuf (compozi!ie "i pian). A sus!inut la Târgu-Jiu, împreun# cu violon-
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celistul Mircea Suchici, recitaluri, a dirijat Orchestra de Camer# „Lyra Gorjului”, 
a concertat în calitate de pianist. A desf#"urat o intens# activitate de profesor de 
pian "i acompaniament la Liceul de Arta „Marin Sorescu” din Craiova "i la Liceul 
de Art# „Constantin Br#iloiu” din Târgu-Jiu, unde este profesor în prezent. 
Filarmonica „Oltenia” l-a promovat constant "i în calitate de compozitor. Este 
membru al forma!iei cameral „Omnia Trio”- Craiova.

A fost invitat la Festivalul interna!ional de art# modern# de la Carei, în ca-
litate de pianist "i compozitor. A sus!inut recitaluri de muzic# "i poezie în compa-
nia unor mari actori români (Ilie Gheorghe, Ovidiu Iuliu Moldovan, Valeria Seciu, 
Florin Piersic) "i a colaborat în cadrul unui amplu recital, cu naistul Gheorghe 
Zamfir. În prezent, se remarc# printr-o intens# colaborare cu Teatrul Dramatic 
„Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, unde este invitat periodic s# sus!in# recitaluri de 
pian, cu aportul actorilor Marian Negrescu, Cosmin Brehuta, M#d#lina Ciobanu. 
A desf#&urat o intens# activitate metodic# "i didactic#. A fost membru în jurii ale 
olimpiadelor zonale "i ale unor concursuri na!ionale "i interna!ionale de pian 
(„Orpheus”, „Craiova Piano”). Pre"edinte al concursului „Corala Gorjean#”. Este 
invitat în numeroase emisiuni de radio "i televiziune locale "i zonale (Craiova). 
De asemenea, a fost invitat al Simpozionului Na!ional „Petre Brâncu"i”. Acesta 
este cv-ul domnului profesor Florin Berculescu. Referatul s#u se intituleaz# 
„Puterea cuvântului”... (aplauze)...

Florin Berculescu: Stimat auditoriu, m# simt onorat s# fiu invitat s# spun 
câteva cuvinte în cadrul Simpozionului „Petre Brâncu"i”....emo!iile sunt mari, !i-
nând cont de faptul c#, de obicei, m# manifest ca pianist, dirijor "i mai pu!in în 
calitate de vorbitor, dar, am s# sparg ghea!a în cadrul acestei întruniri... Stimat 
auditoriu, m# simt onorat s# fiu invitat de c#tre distinsa familie a regretatului 
muzician Petre Brâncu"i s# vorbesc despre personalitatea Domniei-Sale. În 
mod cert, nu l-am cunoscut a"a cum au avut ocazia mul!i dintre dumneavoastr# 
cei prezen!i aici în aceast# zi dar am pl#cerea s# m# fi intersectat în ecua!ia 
vie!ii mele cu maestrul. Poate v# întreba!i de ce am ales acest titlu: „Puterea 
cuvântului”? Prima decizie a fost una cu totul întâmpl#toare, vorbind cu doamna 
profesor Mihaela Sanda Popescu despre "irul de comunic#ri. Motiva!iile adev#-
rate au venit dup# aceea, gândind cum era cu adev#rat, evident a"a cum l-am 
perceput eu, Petre Brâncu"i. Vorbea extrem de pu!in "i, ceea ce era mai impor-
tant, ce vorbea punea totdeauna în fapt. Într-adev#r, cuvântul este cel care zi-
de"te, este f#uritor de direc!ii, factor coagulant "i catalizator uneori, con!inând "i 
explorând în/dinspre sine coordonate ale destinelor, vectori ai personalit#!ilor 
noastre în devenire. Exprimarea clar#, concis#, contureaz# for!a "i nu puterea 
mesajului, for!# care s-a manifestat înc# din copil#rie "i asupra mea. Ce pot s# 
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v# spun despre Petre Brâncu"i f#r# s# repet ceea ce au spus sau "tiu al!i invi-
ta!i? Selectând, îmi amintesc de vizita maestrului la Târgu-Jiu când a fost rugat 
s# m# asculte la pian. Pentru mine, ca "i pentru profesoara mea, doamna 
Mihaela Sanda Popescu, emo!iile au fost mari, pe de-o parte !inând cont de ti-
nere!ea "i c#ut#rile de solu!ii didactice dublate de ambi!ia, buna preg#tire profe-
sional# "i de elanul doamnei profesor, inerente oric#rui cadru didactic la începu-
turi a"a cum am avut "i eu parte 20 de ani mai târziu, dublate de talentul meu 
a"a cum îl vedeau al!ii "i de indisciplina mea binecunoscut#, caracteristici ce 
înso!esc orice pianist atipic, care, deci, nu se încadreaz# în "abloane - "i rigoa-
rea, experien!a "i valoarea unui muzician cu experien!# ca Petre Brâncu"i, care 
v#zuse mul!i piani"ti în diverse ipostaze. Nu mai "tiu ce am interpretat dar, îmi 
amintesc c# mi s-a cerut s# cânt o gam#, pe o octav#, separat, rar, moderat, 
repede, împreun#, pe dou# octave, "i a"a mai departe, cerin!ele fiind m#rite 
gradat, didactic. Eu am început s# cânt gama pe tot pianul, evident, fiind oprit 
imediat "i ordonat. Maestrul a plecat iar eu am continuat munca împreun# cu 
distinsa mea profesoar# "i coleg# acum. Dup# continuarea "i absolvirea "colii 
de muzic# (a"a cum era atunci), am f#cut o pauz# de doi ani "i am continuat 
preg#tirea la Craiova împreun# cu doamna profesor Mariana Ilie cu care am în-
ceput un tip de studiu ce a necesitat dublarea sa cu circa opt-zece ore de studiu 
individual zilnic în vacan!e, mai pu!in de atât în tipul "colii, fiind elev la liceul 
„Tudor Vladimirescu”, în profilul matematic#-fizic# (a doua pasiune a mea), lucru 
care mi-a folosit enorm la sec!ia compozi!ie pe care am absolvit-o prima dat#. 
Acolo, în vederea admiterii în facultate, sub îndrumarea maestrului Petre 
Brâncu"i am cunoscut, am fost dirijat de o alt# personalitate muzical# care, din 
nefericire, nu mai este printre noi: este vorba de Sorin Vulcu, c#ruia îi port o vie 
amintire, Dumnezeu s#-l odihneasc#! Acesta este al doilea moment important 
când m-am intersectat cu Petre Brâncu"i. În acea perioad#, începusem la 
Muzeul Jude!ean o serie de recitaluri de muzic# "i poezie cu actori "i poe!i gor-
jeni "i nu numai, printre ei fiind &i poetul Ion Popescu, rud# cu distinsa familie. 
Evident, rela!iile de prietenie s-au înmul!it, am p#strat leg#tura atât cu maestrul 
(cu regretul c# nu am cultivat-o atât cât a" fi dorit, dar începusem studen!ia cu 
dou# sec!ii în paralel - pian "i compozi!ie) cât "i cu fiul Domniei-Sale, prezent 
aici "i c#ruia îi aduc omagiile mele "i pe aceast# cale. Încercând s# nu deviez 
prea mult de la titlul comunic#rii mele, pot s# v# spun c#, întocmai unui fir c#l#-
uzitor, prin „puterea cuvântului” unui maestru, "i ast#zi am respectat cu sfin!enie 
studiul rar, gamele zilnice cu toat# problematica lor, acest aspect încercând s# îl 
introduc gradat drept cerin!# elevilor mei. Restul întâlnirilor au avut loc fie acas#, 
la Târgu-Jiu, pe strada Lainici fie, de câteva ori la Br#diceni, într-o imagine a 
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satului românesc cumva încremenit# în vechime "i cu un farmec greu de egalat. 
Atunci, la Br#diceni am surprins privirea lui Petre Brâncu"i uneori pierdut#, me-
lancolic#, scrutând z#rile. Ceva din nostalgia omului care a realizat multe pe 
P#mânt "i pe care am surprins-o parc#, m-a mi"cat profund. A" fi vrut s#-i fi 
spus mai multe dar n-am putut. Era ultima noastr# întâlnire... $tiu cu siguran!# 
acum c# muzica înseamn# vraj#, învr#jire, evadare din mundan/teluric, întoarce-
re la origini rememorând, redimensionând, recl#dind uneori sau de fiecare dat# 
în mod dureros, cu efort, cu r#bdare, ca ni"te mici arhitec!i supu"i umil 
Creatorului Ceresc "i mereu înrobi!i puterii cuvântului ca în fa!a marii explozii 
ini!iale "i/sau ini!iatice, t#inuind "i t#inui!i în forul nostru interior ca într-un turn de 
filde" dar, de fiecare dat#, l#sându-ne indescifra!i, net#inuind nimic, cu o bucurie 
s#lbatic# "i inocent#, sufletul nostru de copii publicului meloman. Îi mul!umesc 
Omului Petre Brâncu"i c# a reu"it s# pun# o born# devenirii mele ca muzician, 
prin rigoare, simplitate, severitate necesar# "i un spirit cutez#tor, mereu cald 
totu"i, dându-mi posibilitatea s# evadez la rându-mi prin „puterea cuvântului” din 
turnul meu de filde", smerit, mul!umind Creatorului c# a!i existat! (aplauze)....

Moderatorul: Pentru c# în sal# sunt foarte mul!i tineri, care n-au avut oca-
zia s#-l cunoasc# pe maestru sau s# aud# prea multe despre Domnia-Sa, spu-
nem c# Petre Brâncu"i a fost muzicolog, profesor universitar doctor la 
Universitatea Na!ional# de Muzic# din Bucure"ti, fostul Conservator „Ciprian 
Porumbescu”. A avut func!ii de conducere foarte importante între anii 1968-1989 
"i este autorul unor lucr#ri fundamentale referitoare la muzica româneasc#....În 
alt# ordine de idei, nu c# am uitat dar, privind în sal#, a" dori s# salut#m prezen-
!a domnului rector Vasile Bojinc# de al Universitatea „Constantin Brâncu"i” din 
Târgu-Jiu (aplauze)... "i s# nu cread# c# l-am uitat, cu tot respectul "i toat# 
dragostea, domnul inginer Titu Pâni"oar#...(aplauze prelungite)...S#-l ascult#m 
în continuare pe domnul profesor doctor Gheorghe Gorun, directorul Colegiului 
Na!ional „Spiru Haret” din Târgu-Jiu (aplauze sus"inute)....

Domnul Gheorghe Gorun: Cu siguran!#, mult# lume se întreab#... „da...ce 
tot caut# acesta la Simpozionul „Petre Brâncu"i” pentru c# el nu are nici o tan-
gen!# nici cu muzica, nici cu via!a cultural#....Explica!ia ar fi una deosebit de 
empiric#... aceea c# între personalitatea... devenit# patron spiritual al acestui 
simpozion, muzicologul Petre Brâncu"i "i "coala pe care eu o reprezint acum, 
exist# o leg#tur# de la formator la format. Muzicologul Petre Brâncu"i a înv#!at 
acolo, la $coala Normal# de b#ie!i din Târgu-Jiu care acum se cheam# Colegiul 
Na!ional „Spiru Haret”. Deci aceasta ar fi singura "i credibila explica!ie... M-am 
gândit...m-am r#zgândit...m-am chinuit s# g#sesc un subiect pentru comunica-
rea mea de acum... Am g#sit, am schimbat, am revenit "i o s# v# prezint în 
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acest moment o comunicare f#r# titlu... a"a se cheam#... titlul urmând s#-l for-
mulez la finalul comunic#rii mele. $i, spre deosebire de alte d#!i... la celelalte 
din zece parcurse, la "apte sau la opt am prezentat câte o comunicare sub for-
ma socratic#, adic# liber, necitit#, de data aceasta o s# citesc comunicarea mea. 
E structurat# pe mai multe p#r!i.... dar n-o s# consum foarte mult timp. Cine este 
discipolul muzicologului "i profesorului Petre Brâncu"i despre care a" putea eu 
s# vorbesc ast#zi? Cum era, este firesc, "i el a absolvit Universitatea Na!ional# 
de Muzic# din Bucure"ti, sec!iile dirijat de orchestr# "i compozi!ie. În timpul stu-
den!iei, urmeaz# cursurile de m#iestrie interpretativ# în Austria "i Germania, 
acest din urm# curs desf#"urându-se sub îndrumarea celebrului dirijor Sergiu 
Celibidache. Este doctor în muzic# cu o exegez# despre estetica muzical# în 
viziunea lui Dimitrie Cuclin - personalitate proeminent# a muzicii române"ti - 
personalitate pe care "i-o asum# ca model. Este muzicolog, membru al Uniunii 
Compozitorilor "i Muzicologilor din România "i al Societ#!ii Interna!ionale de 
Muzic# Contemporan#, creator sensibil, autor de lucr#ri camerale simfonice "i 
vocal-simfonice, formator "i mentor, la rândul s#u, a zeci de tineri dirijori din 
România "i de pe alte meridiane. Ce înseamn# s# fii discipol? Pornind de la 
defini!iile Dic!ionarului Explicativ al limbii române, conform c#rora discipol în-
seamn#, citez: „..persoan# care tr#ie"te în preajma unui maestru primind înv#-
!#turile lui "i adesea dezvoltându-le” sau „persoan# care adopt#, urmeaz# "i 
continu# doctrina, înv#!#tura sau principiile cuiva”, "i a"a mai departe... prelu-
ând din text cel mai frumos exemplu sau cele mai frumoase exemple - apostolii 
sunt discipolii lui Cristos, Platon este discipolul lui Socrate, mi s-a p#rut c# cel 
mai potrivit din perspectiva defini!iei formulate de DEX "i dup# propria-mi p#re-
re, spre a-l numi discipol al p#rintelui spiritual al simpozionului nostru, este 
Cristian Brâncu"i (aplauze în public). Dna Sanda Popescu, moderatorul sim-
pozionului: Înainte de a da cuvântul urm#torului invitat... Dl Gorun: Nu, nu c# 
n-am terminat! Voci din prezidiu: N-a terminat! (amuzament în sal! #i în prezi-
diu). Dl Gorun c!tre dna moderator: Ce sunte!i a"a emo!ionat#? (râsete #i 
amuzament). Cristian Brâncu#i (c#tre dna Popescu): A zis c# are discursul 
structurat pe mai multe paliere... Dl Gorun (cu bonomia-i binecunoscut!): 
Tocmai când vorbesc liber s# fie a"a de scurt? (amuzament)... (dup! câteva 
clipe....) $ansele ca el s#-"i urmeze tat#l, s#-i fie discipol lui Petre Brâncu"i, 
erau de net#g#duit. A"chia nu sare departe de trunchi, spune o butad# veche "i 
îndelung verificat#... Excep!iile înt#resc regula.. Istoria culturii "i a civiliza!iei ne 
ofer# infinite exemple de dinastii în toate domeniile. De la elita spiritual#, cultu-
ral#, public#, la creatorii de bunuri materiale. Vorbim de dinastii de oameni poli-
tici, uneori str#lucite, alte ori jalnice, de dinastii de profesori "i profesori universi-



21

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

tari, de dinastii de medici, de c#rturari, de ingineri, de ofi!eri "i militari, de 
dinastii de me"te"ugari, de !#rani etc., etc. în atare eviden!e, Cristian Brâncu"i a 
fost sortit s#-"i urmeze tat#l, s#-i împ#rt#"easc# "i s#-i dezvolte doctrina, vezi 
defini!ia DEX, s#-i perpetueze numele. Dac# s-ar fi întâmplat altfel, ar fi trebuit 
s# ne mir#m.. întâmplându-se, cum s-a întâmplat, ne afl#m într-o perfect# logic# 
a devenirii.. Cum a ajuns Cristian discipolul lui Petre Brâncu"i? S-a n#scut la 
Târgu-Jiu, "i s-a îndr#gostit de urbea care, prin na"tere, îi este natal#. A început 
preg#tirea muzical# la vârsta de cinci ani, cam a"a trebuie s# se întâmple ca s# 
faci performan!#... a"a cred "i eu...îl "tiu bine pe Florin Berculescu, excep!ional 
pianist, "i "tiu c# "i el tot a"a a f#cut...N-am putut afla dac# a fost voia sa, a lui 
Cristian Brâncu"i sau dorin!a tat#lui.. Un lucru este sigur ... s-a înh#mat... ier-
ta!i-mi cuvântul... la o munc# de sclav, grea dar foarte pl#cut# "i în#l!#toare. 
Scriind aceast# propozi!ie, mi-am amintit despre statutul muzicii în Evul Mediu "i 
în Rena"tere. Muzica era atunci regina universit#!ilor, contribuind hot#râtor la 
formarea elitelor intelectuale. S# revenim, totu"i, la Cristian Brâncu"i. Oricine a 
ales... cuvântul poate fi folosit cu ghilimele ori nu...dac# a ales Cristian Brâncu"i 
e f#r# ghilimele, dac# a ales Petre Brâncu"i e cu ghilimele... Cristian Brâncu#i: 
a fost o în!elegere, o combina!ie... Gheorghe Gorun: constat#m cu bucurie c# 
alegerea a fost fericit#. Plecat la "colile bucure"tene, se dovede"te un copil "i 
un adolescent polivalent... Face sport, multe sporturi "i mult sport, particip# la 
activit#!i, distrac!ii, multe competi!ii care-i aduc satisfac!ii dar "i emo!ii, particip# 
la spectacole teatrale, concerte felurite, spectacole de oper# dar nu neglijeaz#, 
în nici un moment, cultura general#. La terminarea liceului se orienteaz# spre 
templul muzicii, universitatea de specialitate. Tenace "i hot#rât, sus!ine de dou# 
ori examenul de admitere, întrucât, în primul an, accidentat la fotbal, nu poate 
cânta la pian "i rateaz# intrarea la sec!ia „Dirijat de orchestr#”. Ajunge la speci-
alizarea visat# în urma unui nou examen.... Ce se întâmplase? Cu câteva zile în 
urm# jucase fotbal, î"i rupsese mâna, n-a putut sus!ine proba de pian "i n-a avut 
încotro "i a trebuit s# se duc# la sec!ia de pedagogie muzical#. A avut "ansa 
unui nou examen de admitere, l-a sus!inut "i a ajuns acolo unde dorea...în anul 
al doilea de facultate, începe s# dirijeze iar în 1976 are ocazia s# participe la un 
curs de var# la Viena, prilej cu care se prezint# la un concurs pentru clasa de 
dirijat a „Academiei de Muzic# "i Arte Frumoase” din celebrul ora" "i este admis. 
Bursier un an în capitala muzicii "i a dansului, nu dansa...participa la spectacole 
dar a"a se spune generic despre Viena, se dedic# studiului "i particip# la inten-
sa via!# muzical# vienez#, cunoa"te mari muzicieni, între care "i celebrul dirijor 
Sergiu Celibidache. Marele dirijor îl invit# la cursul pe care l-a sus!inut la 
Stuttgart. Sergiu Celibidache "i-a pus amprenta pe arta dirijoral# "i componistic# 



22

Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

a tân#rului, pe atunci..."i-acum este tân#r....oricum, mai tân#r decât mine....
Cristian Brâncu"i. Prin Celibidache "i pe cheltuiala sa...a lui Celibidache.... 
Cristian Brâncu"i prime"te o burs# din cele zece oferite statului român de mare-
le dirijor "i compozitor. Contactul cu Celibidache îl maturizeaz# "i-i spore"te 
statutul prestigiului. Dup# un stagiu de "ase ani la Filarmonica din Ploie"ti, ajun-
ge dirijor la Orchestra de Studio a Radioteleviziunii Române, sus!ine concerte, 
imprim# pentru fonoteca radio, pentru casa de discuri „Aksak” din Fran!a, dirijea-
z# concerte simfonice "i vocal-simfonice, este prezent la mari spectacole de 
oper#, cu mari soli"ti precum Eugenia Moldoveanu, Silvia Voinea, Nicolae 
Herlea ".a. Particip# la turnee si sus!ine spectacole în zeci de !#ri din Europa, 
cele dou# Americi "i Asia. $i, cum iar#"i trebuia s#-"i urmeze tat#l "i cum studia-
se pedagogia muzical#, din 1992 este profesor asociat la Universitatea 
Na!ional# de Muzic# din Bucure"ti, catedra preferat# "i visat#, aceea de „Dirijat 
de orchestr#”. Preg#te"te studen!i din mai multe !#ri din Europa, din S.U.A., din 
America de Sud "i, bine în!eles, din România, pentru c# îi place foarte mult s# 
lucreze cu tinerii!... Ce alte motive m-au determinat s# aleg aceast# comunica-
re? Omenia lui, modestia lui...m# iart# c# îi spun lui... se poart# în conclavuri din 
acestea, s# le spunem, intelectuale, dac# e vorba de arta "i "tiin!a suprem# a 
Evului Mediu care a fost muzica, dragostea lui pentru cizelarea tinerilor "i fa!# 
de oameni în general, interesul s#u pentru a promova cultura muzical# româ-
neasc#, stindardul muzicii române"ti pe care îl duce cu el oriunde, cu orice pri-
lej. $i, evident, nu în ultimul rând, prietenia care s-a legat între Domnia-Sa "i 
mine. V# spun foarte cinstit c# nu am nici un interes s# spun aceste lucruri, nu-i 
voi cere domnului Cristian Brâncu"i decât atât - s# r#mânem la fel. S# r#mâ-
nem, s# ne respect#m "i s# ne pre!uim unul pe altul, altfel n-o s#-i cer nimic! 
Oricum, m-a invitat la concertele Domniei-Sale, "i pe mine "i pe copiii mei. În loc 
de concluzie, revenim la cercetarea doctoral# realizat# de domnul profesor 
Cristian Brâncu"i din care prelu#m urm#torul pasaj: „Mesajul lui Dimitrie Cuclin 
- scrie în teza sa de doctorat - este, exceptând afirma!iile ocazionale, unul opti-
mist. ($i a" vrea s# ni-l însu"im cu to!ii!) Omenirea va continua s# creeze, feno-
menul componistic se dezvolt# neîncetat iar noi suntem îndemna!i s# scrut#m 
p#trunz#tor "i încrez#tori în viitor. Dac# evocarea muzicii se rezum# la cinci 
mentalit#!i dominatoare, "i anume: religioas# - cântarea plan#, psihologic# – 
Bach, apostolic# – Beethoven, mistic# – Wagner "i metafizic# – Franck, gândi-
rea func!ional# tradi!ional# a creat piedestalul pe care porne"te a doua er#, de-
finitorie, a istoriei omenirii: Dup# era de zbatere pentru deplina de"teptare a 
con"tiin!ei umane, aceea a diviniz#rii omului!” Superb mesaj, extraordinar me-
saj, parc# l-ar fi citit "i Papa Francisc care ne spune „Ave!i grij# de crea!ie, pro-



23

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

teja!i crea!ia lui Dumnezeu!” Dumnezeu s# v# aib# în grij#, domnule profesor 
Cristian Brâncu"i! Cristian Brâncu#i: V# mul!umesc mult, domnule profesor! 
(aplauze sus"inute). Gheorghe Gorun: O s#-mi spun# companionul meu de 
diverse simpozioane, dl doctor Fometescu c# am prezentat iar#"i o comunicare 
de istorie de proximitate (amuzament în public).. Eu nu m# numesc proxi...mitist, 
ci imediatist sau specialist în istorie recent#...(din nou amuzament). V# mul!u-
mesc foarte mult. ..(aplauze) îmi cer scuze... La „Spiru Haret”, ast#zi, sunt trei 
întâlniri - una de 60 de ani, pe care am l#sat-o în desf#"urare...60 de ani de la 
absolvire! ... "i dou# de 10 ani "i trebuie s# m# duc neap#rat acolo, m#car la 
cele de 10 ani, le-am fost "i profesor "i director "i când au început "i când au 
terminat...a"a c# trebuie s# fiu acolo. O s# v# rog s# nu v# sup#ra!i, domnul 
Cristian Brâncu"i, dna viceprimar "i onorat# asisten!#. Moderatorul: Nu v# 
opresc dar, dac# v# gr#bi!i, din partea organizatorilor simpozionului, a Prim#riei 
"i a Consiliului local Târgu-Jiu, (citind)...Diplom# de excelen!#, se acord# dom-
nului profesor doctor Gheorghe Gorun pentru contribu!ia la punerea în valoare a 
mo"tenirii muzicale l#sate de profesorul universitar doctor, muzicolog Petre 
Brâncu"i. (În aplauzele asisten"ei, se înmâneaz! diploma iar dl Gheorghe 
Gorun mul"ume#te). Dna Sanda Popescu: Înainte de a da cuvântul urm#toru-
lui participant, mul!umim dnei viceprimar Iulia Vân# care ne p#r#se"te, fiind im-
plicat# în alte activit#!i ce se desf#"oar# în paralel cu acest simpozion, legate de 
Zilele Municipiului Târgu-Jiu. Dna Iulia Vân!: Înc# odat# v# mul!umesc, v# feli-
cit, domnule Cristian Brâncu"i "i sper#m s# ne afl#m împreun# mul!i ani de aici 
încolo la acest simpozion. Cristian Brâncu#i: V# mul!umesc mult, dna vicepri-
mar "i v# rog s# transmite!i domnului Primar Florin Cârciumaru, omagiile mele "i 
întreaga gratitudine pentru ajutorul acordat în organizarea acestui simpozion. 
(Dna viceprimar se retrage în aplauzele asisten"ei)....Dna Sanda Popescu: 
Conferen!iar universitar doctor Rodica Nicolaescu. Doresc s# v# prezint câteva 
date din cv-ul s#u, desigur, rezumativ: Este conferen!iar al Universit#!ii Na!ionale 
de Muzic# din Bucure"ti, catedra „Teorie-solfegiu-dictat "i Citire de partituri”. Din 
1997 este doctor în muzic#. Între anii 1990-1992 a fost cadru didactic asociat la 
Universitatea „Luceaf#rul” - Bucure"ti, unde a predat Teorie-solfegiu-dictat "i 
Armonie. Timp de trei ani, 1998-2001, o întâlnim în calitate de cadru didactic 
asociat la Universitatea „Valahia”- Târgovi"te, Facultatea de muzic#, unde a pre-
dat Teorie-solfegiu-dictat. Rodica Nicolaescu a ap#rut în public în calitate de pi-
anist acompaniator în recitaluri de lieduri si balade - la Filarmonicile din 
Bucure"ti "i Ploie"ti, la Sala mic# a Palatului din Bucure"ti, la Muzeul Pele", în 
UNMB, pe diferite alte scene bucure"tene în colaborare cu interpre!i de renume 
"i studen!i. În acela"i timp, a ap#rut în diferite concerte "i concursuri ale unor 
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forma!ii corale, dintre care amintim corala „Armonia” a Centrului de calcul al 
Armatei, Corul b#rb#tesc al Liceului militar de muzic#, Corul Liceului militar de 
marin# din Constan!a. Ca pianist solist a ap#rut în concerte de protocol la sala 
Muzicii Reprezentative a Armatei, la Casa Central# a Armatei împreun# cu corul, 
soli"tii "i orchestra Ansamblului Artistic al Armatei. În calitate de pianist în an-
sambluri camerale a ap#rut în numeroase recitaluri camerale în sala Muzicii 
Reprezentative a Armatei. A organizat "i îndrumat ciclul de concerte folclorice 
române"ti studen!e"ti cu titlul „Folclorul ca pasiune” "i colinde în concertele 
UNMB dedicate S#rb#torilor de iarn#. În calitate de doctor în muzic# - este refe-
rent oficial (membru) în comisii de doctorat "i membru în comisiile examenelor 
par!iale de doctorat. Rodica Nicolaescu s-a remarcat prin sus!inerea de studii "i 
referate la simpozioanele anuale din UNMB. Face parte din comisiile de elabo-
rare de programe analitice la Teoria muzicii "i Citire de partituri, pentru exame-
nele de admitere la facultate, pentru studiile de licen!# "i examenele de licen!#, 
pentru studiile masterale. Particip# la elaborarea de solfegii "i subiecte teoretice 
pentru diferite categorii de examene. A fost "i este membr# în juriile unor con-
cursuri na!ionale de interpretare a folclorului muzical, cum ar fi „Vocea Popular#”, 
organizat de Televiziunea Român#. Acestea au fost, prin urmare, câteva date 
personale ale Rodic#i Nicolaescu. Îi ur#m bun venit, "i o invit#m s#-"i prezinte 
alocu!iunea care are un titlu deosebit de sensibil care aminte"te de cuvintele lui 
Virgiliu care explicau cumva puterea sufletului, lacrimile care se adunau într-un 
suflet sensibil: AB IMMO PECTORE! Rodica Nicolaescu. (aplauze).

Rodica Nicolaescu: Mult stimat# familie Brâncu"i, onorat prezidiu, doam-
nelor, domni"oarelor "i domnilor, v# rog s# îmi permite!i s# mul!umesc maestru-
lui Cristian Brâncu"i pentru deosebita onoare pe care mi-a f#cut-o invitându-m# 
s# particip la lucr#rile acestui simpozion. Devenit o tradi!ie cultural# a Târgu-
Jiului "i nu numai, iat# c# „Simpozionul Na!ional Petre Brâncu"i” aflat la cea de 
a Xl-a edi!ie, coincide acum cu marcarea, la 1 iunie, a 85 de ani de la na"terea 
maestrului. Acest fapt îi confer# evenimentului o importan!# aparte, singular#, o 
înc#rc#tur# retrospectiv# "i afectiv# unic#. M#surarea în grupe de câte cinci ani 
"i în decenii, apoi în secole "i milenii, ne face s# comprim#m timpul cotidian "i, 
prin aceasta, s# ne apropiem treptat de cel istoric "i, pe neobservate, spre cel 
infinit...Este sensul firesc "i implacabil al trecerii omului pe planeta P#mânt, cu 
dezideratul ca fiecare s# lase o urm# constructiv# a"ezat# cu respect "i pio"enie 
peste cele ale înainta"ilor, "i cu responsabilitate, ca zestre, genera!iilor ce vor 
veni. Petre Brâncu"i a f#cut cu prisosin!# acest lucru. Personalitatea complex# 
"i polivalent# a celui a c#rui memorie o cinstim, face dificil orice efort de extra-
gere, f#r# omisiuni, a acelor tr#s#turi relevante "i specifice care s# o defineasc# 
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numai din perspectiva didactic#, în calitate de dasc#l. Este de la sine în!eles c# 
primele modele de profesor "i, probabil, cele mai bogate în înc#rc#tura sufle-
teasc# le-a g#sit aici, la $coala normal# din Târgu-Jiu, institu!ie care, cu sigu-
ran!#, avea la acea dat# profesori eminen!i, în buna "i recunoscuta tradi!ie de 
seriozitate "i competen!# a "colii române"ti. $i, când afirm acest lucru f#r# s# 
"tiu date concrete, m# gândesc la tat#l meu, militar de carier#, care pe front, în 
lini"tea dintre dou# lupte, dar "i revenit acas#, în familie, recita cu o bucurie in-
terioar# pe care cuvintele nu o pot cuprinde, poezii întregi de Eminescu, 
Alecsandri, Co"buc sau Topârceanu înv#!ate în clasele primare (1924-1928) în 
satul natal din jude!ul Dâmbovi!a sau la gimnaziul din Târgovi"te (în provincie, 
nu-i a"a ?) gra!ie unor pasiona!i "i d#rui!i dasc#li, azi mari anonimi, care au 
cultivat suflet în sufletul elevilor lor. Începând cu 1950, la Conservatorul din 
Bucure"ti, contactul nemijlocit cu mari muzicieni ai culturii române - muzicologi, 
folclori"ti, compozitori, dirijori, interpre!i, pedagogi - a" numi aici pe George 
Breazul, Drago" Alexandrescu, Victor Iusceanu, Ion Dumitrescu, Gheorghe 
Dumitrescu, Constantin Bugeanu, Nicolae Buicliu, Tudor Ciortea, Emilia 
Comi"el, Sabin Dr#goi, Ion Vicol, Dumitru D. Botez, Vinicius Grefiens, Mircea 
Basarab, Ion Ghiga, Ovidiu Drâmba - îi va fi oferit studentului Petre Brâncu"i 
deschideri spre noi orizonturi ale cunoa"terii, spre aspira!ii profesionale înalte, 
simultane interioriz#rii unui model al !inutei universitare elevate, omniprezent în 
personalitatea mae"trilor s#i. Ne este u"or s# recunoa"tem în prim plan pe 
George Breazul, a c#rui personalitate imens# ("i exprimarea nu e bombastic#) a 
înrâurit profund destinul a numeroase genera!ii de studen!i. Petre Brâncu"i îi 
dedica, putem aprecia c# în semn de recuno"tin!#, "i pe fondul unei subtile afi-
nit#!i involuntare generate de originile oltene"ti comune, ani buni de cercet#ri 
concretizate în teza de doctorat intitulat# „Semnifica!ii actuale ale operei lui 
George Breazul” "i în alte ópusuri deosebit de valoroase, menite a restitui, în 
folosul genera!iilor viitoare, un inestimabil capital de "tiin!# "i cultur#. Din pleiada 
cincizecist# de cadre didactice recunosc, cu emo!ie, existenta unor profesori 
comuni. În anii studen!iei mele la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din 
Bucure"ti (1972-1976) am avut "ansa s#-i v#d la lucru pe Ion Vicol "i pe D. D. 
Botez, ca invita!i ai profesorului Gheorghe Oprea, la câteva repeti!ii ale corului 
studen!esc „Gaudeamus” din care f#ceam parte "i care se preg#tea s# efectue-
ze primul turneu al unui cor românesc în SUA. Se întâmpla în timpul rectoratului 
lui Petre Brâncu"i. Am avut norocul ca, pe toat# perioada studiilor, s# fiu studen-
ta profesorilor Drago" Alexandrescu la teoria muzicii-solfagiu-dictat "i Ion 
Dumitrescu la armonie. Cu mintea de acum pot s# în!eleg "i s# apreciez cât de 
mult conteaz# pentru unitatea, stabilitatea "i continuitatea unei "coli muzicale, 
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în!eleas# în sensul cel mai larg, puterea exemplului marilor dasc#li manifestat în 
procesul de înv#!#mânt, în contactul direct, nemijlocit, cu un num#r cât mai 
mare de genera!ii. În acest sens, profesorul Petre Brâncu"i este un model 
exemplar care apar!ine, la rândul s#u, unui nucleu de modele, liant între gene-
ra!ii, al#turi de mae"trii Drago" Alexandrescu, Petre Cr#ciun, Dinu Ciocan, 
Myriam Marbé ( care mi-au fost profesori), Victor Ceaicovschi, Alexandru 
Pa"canu, $tefan Niculescu, Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Sebastian Barbu-Bucur "i 
înc# mul!i, mul!i al!ii. Întâlnirea cu Istoria muzicii române"ti se f#cea atunci, ca "i 
acum, în anul terminal. În ochii mei "i ai colegilor mei însemna întâlnirea cu 
rectorul Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, cu func!ia academic# cea mai 
înalt#, care, la acea vreme impunea prin tradi!ie, distan!a; însemna, în acela"i 
timp, întâlnirea cu profesorul Petre Brâncu"i, dar "i cu omul, pe care urma s#-l 
cunoa"tem, s#-l apreciem "i s#-l iubim. Punctualitatea maestrului la intrarea "i 
ie"irea de la curs impunea punctualitate tuturor, ca o regul# elementar# necesa-
r#, devenit#, deja demult, deprindere (atunci). Nu !in minte s# se fi f#cut vreoda-
t# apelul la curs, Sala 70 (acum, cu acela"i num#r, se nume"te amfiteatrul 
„Ludwig van Beethoven” în care eu îmi desf#"or cursul de Teoria muzicii) era 
întotdeauna plin#, aproape neînc#p#toare; studen!ii erau prezen!i nu din jen#, 
sau, cu atât mai pu!in, de frica rectorului. Motivul? Era deosebit de pl#cut, de 
comod "i de profitabil s# audiezi un curs întotdeauna foarte bine documentat "i 
argumentat, întotdeauna foarte bine organizat, sistematic "i sintetic, cu exemp-
lific#ri muzicale relevante, curs care se întip#rea în con"tiin!# firesc, aproape 
f#r# efort, curs pe care îl transformai cu u"urin!# în propriile noti!e, baz# a în!e-
legerii "i preg#tirii examenelor, baz# solid# pe care se a"ezau informa!iile lectu-
rilor bibliografiei obligatorii "i facultative. Este adev#rat c# genera!ia mea nu a 
tr#it studen!ia sub imperiul tenta!iei irezistibile a banului, sau a constrângerilor 
materiale severe, justificatoare par!ial ale absenteismului actual. Unii dintre noi 
erau tenta!i s# chiuleasc# pentru a vedea cât mai curând filmele noi de la cine-
matografele de pe Bulevardul „6 Martie” (aflat în vecin#tatea Conservatorului), 
multe dintre ele considerate ast#zi capodopere ale filmografiei italiene (în speci-
al), franceze sau ruse. Altele erau, îns#, materiile unde î!i permiteai s# faci „o 
bre"#”. Cât# dedica!ie, cât# putere sintetizatoare "i, mai ales, cât# iubire "i res-
pect pentru student a risipit maestrul în efortul asumat responsabil prin care "i-a 
transformat erudita oper# de cercetare muzicologic# "i timpul aferent documen-
t#rilor, într-un util instrument didactic, concis, riguros, esen!ializat - cursul de 
Istoria muzicii române"ti - oferit s#pt#mânal cu generozitate, prin viu grai, de la 
în#l!imea catedrei s#lii 70! Aceasta este o art# pe care numai dasc#lii cu voca!ie 
o st#pânesc. Pentru mine s-a constituit în model spre care aspir; numai trecerea 



27

Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

anilor, senectutea, d# m#sura exact# a simplit#!ii explic#rii lucrurilor complexe. 
Vocea cald#, clar#, ritmul a"ezat, intona!ia cu inflexiuni întotdeauna numai în li-
mita "i în folosul inteligibilului, creau o atmosfer# propice concentr#rii tuturor, cu 
lini"te interioar#, asupra subiectului propus. Era m#iestria didactic#, talentul "i 
d#ruirea cu care Profesorul introducea în min!ile noastre o cantitate imens# de 
informa!ii dense "i strict necesare, într-un num#r de ore de curs, cu siguran!# 
mai mic decât cel necesar parcurgerii aprofundate a culturii muzicale române"ti. 
(Acum este "i mai mic, în situa!ia în care s-au mai ad#ugat înc# vreo 30 de ani 
de crea!ii române"ti - unele de notorietate interna!ional#.) S# nu crede!i c# vreau 
s# idilizez, s# eludez problemele pe care studen!ii trebuiau s# le dep#"easc# la 
aceast# materie universitar#. De"i maestrul a selec!ionat atent, p#strând în re-
pertoriul de recunoscut la examen numai ópusuri reprezentative istoric "i stilis-
tic, lista era destul de bogat# în raport cu timpul obiectiv necesar asimil#rii ei 
prin audi!ii, "i cu foarte multe piese „în prim# audi!ie” pentru noi (chiar dac# în 
s#lile de concert era obligatorie în epoc# interpretarea unei compozi!ii româ-
ne"ti, de regul#, apar!inând unui compozitor contemporan). Comentariile, ne-
mul!umirile "i discu!iile pe aceast# tem# se produceau la seminarii, cu maestrul 
Grigore Constantinescu, tân#r asistent pe atunci. Nu cred c# a ajuns vreodat# 
ceva la urechile titularului de curs - nici dinspre asistent "i (cu atât mai pu!in) nici 
dinspre studen!i. Nu de fric# - m# repet. Cred, cu probabilitate minim# de eroa-
re, c# fiecare dintre noi se raporta suficient de corect, con"tient "i demn la o ax# 
general# a valorilor, comun# "i acceptat#, datorit# c#reia era dificil s# te subes-
timezi sau s#-!i supralicitezi locul. Rog s# îmi fie permis s# recunosc c#, în ochii 
tinerei de 22 de ani, cât avea semnatara acestor rânduri, Petre Brâncu"i trecea 
drept un b#rbat foarte frumos; înalt, drept, cu tr#s#turi armonioase, brunet au-
tentic cu ochi negri extrem de p#trunz#tori. Întotdeauna îmbr#cat impecabil, cu 
bun gust "i rafinament - costum elegant, c#ma&# alba, cravat# asortat#. 
Niciodat# strident, epatant sau provocator. Prezen!a sa discret#, dar care, para-
doxal, nu putea trece neobservat#, degaja întotdeauna noble!e "i distinc!ie, st#-
pânire de sine "i un calm suveran. Proveneau aceste tr#s#turi, atât de incon-
fundabile, din aura marelui înainta" George Breazul? Posibil, probabil. Noi, 
studen!ii acelei serii, le priveam ca pe ceva firesc "i bine cunoscut; doar cres-
cuser#m în primii trei ani universitari sub auspiciile unor tr#s#turi asem#n#-
toare, uneori pân# la identitate, care apar!ineau profesorului nostru de teo-
rie-solfegiu-dictat, maestrul Drago" Alexandrescu, un alt discipol al lui 
George Breazul, al c#rui nume îl pomenea la curs ori de câte ori trebuia s# 
ne atrag# aten!ia în mod special în leg#tur# cu acurate!ea logic#, cu impor-
tan!a valorii "tiin!ifice "i de autenticitate a surselor de documentare, cu obiec-
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tivitatea "i deta"area afectiv#, necesare în argumentarea ideilor într-un deme-
rs de cercetare autentic#. Nu voi putea uita niciodat# starea particular# de 
bine, de confort intelectual "i de echilibru interior pe care le-am tr#it în timpul 
examenelor la aceste dou# discipline (mult mai mult "i mai special decât la 
celelalte) gra!ie atitudinii celor doi mae"trii, atitudine pe care a" defini-o ca 
„neutralitate constructiv#”, stimulatoare deopotriv# a creativit#!ii, a judec#!ilor 
critice "i a autocontrolului exigent. R#mân cu nostalgia acelor clipe "i cu regre-
tul neputin!ei cultiv#rii acestei st#ri studen!ilor actuali, din motive obiective, cel 
pu!in: scurtimea examenelor orale (10-15 minute) ne oblig# pe to!i la derularea 
în vitez# a r#spunsurilor, iar a celor scrise, la utilizarea testelor cu r#spuns 
deschis ori alegere multipl# care înl#tur#, din principiu, creativitatea "i judecata 
critic#. Opera teoretic# a muzicologului Petre Brâncu"i, contribu!ie valoroas# la 
istoria culturii române"ti, rod al preocup#rilor sistematice "i al document#rii mi-
nu!ioase în perimetrul explorat "i neexplorat al muzicii române"ti din cele mai 
vechi timpuri "i pân# în zilele noastre, a pus în circula!ie, într-o lumin# persona-
l# de rafinat# erudi!ie, informa!ii extrem de interesante. Mânuirea inteligent# a 
instrumentelor specifice cercet#rilor de tip umanist, pe fondul temeinicelor cu-
no"tin!e istorice, filosofice, estetice, stilistice, vor incita, cu siguran!#, genera!i-
ile tinere la continuarea studiilor pe traseele deschise de autor "i pe unele noi. 
Ar fi nedrept "i trunchiant s# acord#m operei teoretice a maestrului numai va-
loare (e drept) excep!ional#, istoric# "i muzicologic#. Scrierile domniei sale 
sunt un instrument de lucru indispensabil deopotriv# profesionistului, datorit# 
con!inutului riguros "tiin!ific, foarte sigur documentat "i argumentat, studentului, 
prin organizarea didactic#, logica "i consecven!a, dar "i melomanului - iubitoru-
lui de cultur# muzical# româneasc# - prin stilul elegant "i clar care poate încân-
t# "i convinge pe orice împ#timit al lecturii. Cartea cu „No!iuni elementare de 
teoria muzici i”,  editat#  în anul 1964 la Editura muzical#  a Uniunii 
Compozitorilor, scris# în colaborare cu profesorul Paceag, reprezint#, prin pris-
ma domeniului, un ópus unicat prin care ni se dezv#luie disponibilit#!ile muzi-
cale multiple ale autorului "i preocuparea constant# de a sprijini, de a ajuta 
acolo unde e necesar "i atunci când e necesar. Acum, când scriu aceste rân-
duri, m# cople"e"te nostalgia, dar "i bucuria întâlnirii cu un mare model al ges-
tului universitar adresat studentului, cu muzicianul complex, care, de"i a str#lu-
cit, a preferat s# lumineze. V# mul!umesc, maestre Petre Brâncu"i, pentru 
opera teoretic# a"ezat# cu respect "i pio"enie în templul culturii române"ti, "i 
cu responsabilitate ca zestre genera!iilor ce vor veni. V# mul!umesc pentru c# 
a!i cultivat suflet în sufletul studen!ilor dumneavoastr#... AB IMMO PECTORE! 
(aplauze prelungite) ....
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Dna Mihaela Sanda Popescu: Îl ascult#m în continuare pe tân#rul profe-
sor Lauren!iu Popescu de la Colegiul Na!ional „Spiru Haret” din Târgu-Jiu. Vreau 
s# v# spun c# pe Lauren!iu l-am cunoscut f#cându-i inspec!iile curente "i in-
spec!iile speciale în vederea sus!inerii definitivatului "i examenul de gradul II. 
Mi-a l#sat o impresie deosebit# "i nu m# mir c# el continu# o dubl# oper#. În 
primul rând a fost desemnat de dl inginer Titu Pâni"oar#, care a ini!iat acest 
simpozion "i s-a ocupat "i de buna desf#"urare a lui ani de zile, s#-i duc# mun-
ca mai departe...iar ca profesor de muzic# nu face decât s# perpetueze activita-
tea de dasc#l de muzic# pe care a desf#"urat-o patronul nostru spiritual, Petre 
Brâncu"i. Lauren!iu Popescu va vorbi despre istoricul acestui simpozion. Titlul 
exact al comunic#rii ...ASPECTE CU PRIVIRE LA APARI'IA, ORGA NIZAREA 
$I DESF($URAREA SIMPO ZIONULUI NA'IONAL PROF. UNIV. DR. 
MUZICOLOG PETRE BRÂNCU$I (aplauze).

Lauren"iu Popescu: Organizarea unui simpozion prin care s# fie cinstit# 
memoria, s# se fac# cunoscut# activitatea "i opera profesorului universitar doc-
tor muzicolog Petre Brâncu"i, a fost ini!iativa domnului inginer Titu Pâni"oar#, 
care la rândul s#u a fost sus!inut în acest demers de profesorul Ion Sanda, în 
acea perioad# Director al Direc!iei de Cultur# a jude!ului Gorj "i jurnalistul Ion 
$oldea, iar ulterior, în mod temeinic "i sub toate aspectele, de c#tre domnul 
primar Florin Cârciumaru, care, începând cu edi!ia a III-a, a preluat organizarea 
"i desf#"urarea simpozionului.

De la început s-a apelat la familia maestrului, care a r#spuns pozitiv "i a 
oferit tot sprijinul de care a fost nevoie. Doamna Marieta Brâncu"i precum "i cei 
doi fii ai s#i au pus la dispozi!ie toate informa!iile necesare, chiar mai mult, dom-
nul profesor Cristian Brâncu"i a ajutat s# fie prezen!i aici la Târgu-Jiu, la fiecare 
edi!ie a simpozionului, un num#r mare de personalit#!i de prim rang din dome-
niul muzicii, care l-au cunoscut pe ilustrul nostru conjude!ean, în calitate de co-
leg, profesor, sau distins conduc#tor al unor institu!ii de mare importan!#.

Ast#zi are loc, a"a cum a precizat moderatorul manifest#rii, doamna prof. 
dr. Mihaela Sanda Popescu, cea de-a XI-a edi!ie a Simpozionului Na!ional prof. 
univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i. Începând cu aceast# edi!ie, s-a apreciat ca 
pe plan jude!ean eu, profesor Lauren!iu Popescu, s# m# ocup de organizarea "i 
buna desf#"urare ale edi!iilor anuale ale simpozionului, !inând o leg#tur# strân-
s# cu domnul profesor Cristian Brâncu"i, care va sprijini, ca "i pân# acum, invi-
tarea din capital# "i din alte localit#!i ale !#rii a unor personalit#!i care l-au cu-
noscut pe profesorul Petre Brâncu"i.

Edi!ia de ast#zi a simpozionului are ca tematic# „Discipolii profesorului 
univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i, partea a II-a”.
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Având în vedere num#rul mare de studen!i care l-au avut ca profesor pe 
maestrul Petre Brâncu"i, apreciem c# aceast# tematic# va fi la baza mai multor 
edi!ii de acum înainte.

În ceea ce prive"te sprijinul Prim#riei "i al Consiliului Local, doresc s# sub-
liniez c# domnul primar Florin Cârciumaru, ne-a asigurat de tot sprijinul pentru 
toat# perioada mandatului s#u, "i îi mul!umesc înc# odat# cu acest prilej.

Pentru urm#toarele edi!ii ale simpozionului avem în aten!ie "i alte tematici 
prin care s# se asigure realizarea obiectivelor pe care "i le-au propus ini!iatorii 
de la început: cinstirea memoriei "i cunoa"terea operei.

Pân# în prezent, cele zece edi!ii ale simpozionului au avut ca tematic# ur-
m#toarele probleme: edi!ia I "i-a desf#"urat lucr#rile în perioada 1-3 iunie 2003 
"i a avut ca tematic# „Prof. univ. dr. muzicolog - Petre Brâncu"i - 75 de ani de la 
na"tere”; edi!ia a II-a a avut loc în 17 iunie 2004 cu tematica „Prof. univ. dr. mu-
zicolog Petre Brâncu"i "i Radiodifuziunea Român#”; edi!ia a III-a, 5 iunie 2005 
s-a numit „Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i "i Conservatorul «Ciprian 
Porumbescu» din Bucure"ti”; edi!ia a IV-a, în data de 4 iunie 2006 cu tematica 
„Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i "i Uniunea Compozitorilor "i 
Muzicologilor din România”; edi!ia a V-a, 27 mai 2007 cu tematica „Prof. univ. dr. 
muzicolog Petre Brâncu"i "i Opera Român# din Bucure"ti”; edi!ia a VI-a, în 25 
mai 2008 cu tematica „Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i autor de c#r!i în 
domeniul muzicologiei”; edi!ia a VII-a, în 22 mai 2009 cu tematica „Dasc#lii prof. 
univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i, partea I” ; edi!ia a VIII-a, în 22 mai 2010, 
având ca tematic# „D#sc#lii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i, partea a 
II-a”; edi!ia a IX-a, în 22 mai 2011 având ca tematic# „Dasc#lii prof. univ. dr. 
muzicolog Petre Brâncu"i, partea a III-a”; edi!ia a X-a, 27 mai 2012, cu tematica 
„Discipolii prof univ. dr. muzicolog Petre Brâncu"i, partea I”.

Pentru viitor avem în vedere dezbaterea "i altor probleme precum: activita-
tea pe plan interna!ional, culturalizarea maselor de cet#!eni (la radio, concursuri, 
întâlniri, leg#tura cu presa, leg#tura cu Gorjul natal), c#r!ile scrise de Petre 
Brâncu"i - analiz# cu participarea speciali"tilor, Petre Brâncu"i - compozitorul.

Acestea sunt pe scurt câteva dintre aspectele cu privire la apari!ia, organi-
zarea "i desf#"urarea simpozionului.

În încheiere, v# rog s#-mi permite!i s# adresez înc# o dat# mul!umiri "i s# 
exprim recuno"tin!a noastr# domnului primar dr. ing. Florin Cârciumaru "i tuturor 
celor care ne-au sprijinit în demersul nostru.

O men!iune special# am de f#cut pentru dumneavoastr#, stima!i partici-
pan!i la simpozion, care a!i onorat de fiecare dat# invita!ia noastr# "i ne-a!i apre-
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ciat eforturile. Dragi elevi de la Colegiul Na!ional „Spiru Haret” "i de la Liceul de 
Muzic# "i Arte Plastice „Constantin Br#iloiu”, v# mul!umesc c# a!i rupt din timpul 
vostru liber pentru a-l dedica artei. Muzica s# fie pentru voi un izvor curat din 
munte care, pe unde trece, face s# rodeasc# p#mântul "i, cu timpul, modeleaz# 
"i piatra.V# mul!umesc pentru aten!ie! (aplauze îndelungi)...Dna Mihaela 
Popescu: $i eu !in s# mul!umesc domnului Cristian Brâncu"i care mi-a acordat 
acest spa!iu în sus!inerea câtorva gânduri... Referatul meu se intituleaz# 
„Sinergia dasc#l - discipol”:

În plin# manifestare gorjeneasc#, când Zilele ora"ului te cople"esc cu 
spectacolul lor, tema acestui simpozion este un prilej de lini"te "i adâncire spiri-
tual# pentru c# ne re!ine într-un moment de venera!ie, fa!# de cei care ne-au 
fost dasc#li "i înc# ne-au r#mas într-un col! de suflet. Ce-a însemnat ideea de 
familie în art#, ne-au spus-o într-o unic# d#ruire a crea!iei, Scarlatti, Bach, 
Mozart. Haydn, Enescu "i Brâncu"i n-au avut copii, dar au avut urma"i. Dasc#lul 
"i discipolul se constituie într-un sistem în care suma elementelor e mult mai 
mare decât num#rul lor, iar în art# fiecare e fiul cuiva. Când cineva încearc# re-
negarea, asumarea unei independen!e cu emfaz#, acela ori nu a realizat mare 
lucru, ori tr#ie"te într-o obedien!# care nu-i îng#duie s# fie recunosc#tor cui tre-
buie. Despre modelatorii de suflete se poate vorbi mult. Cea mai important# r#-
mâne familia spiritual# care tr#ie"te pentru ca al!ii s# poat# tr#i, n-o ad#postim 
într-o cas#, ci sub bolta sufletului. O singur# dat# l-am cunoscut pe profesorul 
Petre Brâncu"i. Venise în $coala de Muzic# "i Arte Plastice din Târgu-Jiu; pe 
vremea aceea îl aveam elev pe Florin Berculescu care era prin clasa a VI-a, iar 
eu îmi f#cusem un obicei de a-l prezenta personalit#!ilor care ne vizitau ora"ul. 
Maestrul a acceptat invita!ia de a veni acas# la Florin "i acum, nu mi se mai 
pare deloc întâmpl#tor c# a vorbit de venera!ia lui Enescu fa!# de p#rin!ii lui. 
Florin este acum colegul meu, interpret pianist "i conduce catedra de pian a 
Liceului de Arte „Constantin Br#iloiu”.

La 26 mai, a X-a edi!ie a Simpozionului Petre Brâncu"i a hot#rât viitorul 
unui nou autentic talent, o voce deosebit#. Daniela Popescu urma s# sus!in# 
examenul de admitere pentru clasa a IX-a. M-am adresat onoratei asisten!e în 
speran!a c# se va g#si un loc pentru Daniela, la unul din liceele bucure"tene. 
Inspectorul de muzic#, Iulian Leven!iu a îndrumat-o c#tre Liceul de Muzic# „Dinu 
Lipatti”, la clasa distinsei profesoare, Georgeta Ionescu. În ziua admiterii, candi-
da!ii ascultau cu emo!ie la u"a s#lii de examen: „... auzi!i, acum cânt# profa!” 
„Ba nu e profa, e Daniela!” „Daniela cânt#? Atunci noi ce mai c#ut#m pe-aici?”

Daniela Popescu venea din Stejarii Gorjului, dintr-o familie modest#, dar 
care a crescut-o frumos. Devenise eleva Scolii Populare de Art# din Târgu-Jiu, 
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la clasa prof. Aurel Popescu (simpl# coinciden!# de nume). Concerta deja cu 
Filarmonica târgujian#, Lyra, reînfiin!at# în 2005, de inimosul director, Viorel 
Gârbaciu. Însu"i numele Lyrei tr#da continuitatea spiritual# a mi"c#rii artistice de 
la începutul veacului XX. Articolul despre acest eveniment mi-a fost publicat în 
Tribuna noastr#, ziarul românilor din Montreal - Canada, la 7 iunie 2012, în ca-
drul rubricii Eveniment cultural de la Târgu-Jiu. Importan!a acestui eveniment în 
via!a Danielei, nu a însemnat doar o c#lduroas# recomandare care, pe un fond 
de „judec#tor” culpabil, ar însemna o „interven!ie”. Sub îndrumarea distinsei pro-
fesoare, Georgeta Ionescu "i la cei 14 ani ai s#i, Daniela ob!ine: Premiul I "i 
Premiul special al juriului pentru cea mai buna interpretare a unui lied romanesc 
la Concursul Na!ional de Art# Vocal# Interpretativ# „Dimitrie Cuclin” de la Gala!i, 
7-10 noiembrie 2012; premiul I la Concursul Interna!ional de Interpretare 
Muzical# "i Coregrafie „Emanuel Elenescu” - Piatra - Neam!, 29 noiembrie - 1 
decembrie 2012; premiul III la Concursul Na%ional de Interpretare "i Crea!ie 
Muzical# „Paul Constantinescu” – Ploie"ti, 9 decembrie 2012 (concurs unde 
s-au acceptat cu greu, „elevi”); premiul I la Concursul Na!ional de Interpretare 
„Achim Stoia” – Ia"i, 10-12 mai 2013.

A"a am considerat ca prezen!a dasc#lului e marcat#, în timp, de faptele 
sale. A fi purtat în suflet este cea mai frumoas# aducere aminte, dincolo de 
conven!ionalismul oric#rei consemn#ri, iar acestea sunt doar dou# exemple din 
seria ex abundantia mentis et cordis.

Închei, reluând un paragraf de la începutul comunic#rii mele: Ce-a însem-
nat ideea de familie în art#, ne-au spus-o într-o unic# d#ruire a crea!iei, Scarlatti, 
Bach, Mozart. Joseph Haydn, George Enescu "i Constantin Brâncu"i n-au avut 
copii, dar au avut urma"i. Dasc#lul "i discipolul se constituie într-un sistem în 
care suma elementelor e mult mai mare decât num#rul lor, iar în art# fiecare e 
fiul cuiva. Cea mai important# r#mâne familia spiritual# care tr#ie"te pentru ca 
al!ii s# poat# tr#i, n-o ad#postim într-o cas#, ci sub bolta unui suflet, (aplauze 
îndelungate)...(amuzament în prezidiu). Dna moderator - ar#tând spre grupul 
ce aplauda entuziast - Elevii mei... Dragii mei elevi, oricum absen!ele voastre 
sunt deja motivate (râsete în public)...dar recunoa"te!i c# n-a!i mai participa la 
a"a ceva...

Aceasta a fost alocu!iunea pe care am vrut s# v-o prezint. Mul!umim înc# 
odat#, prezen!a acestui simpozion în via!a cultural# a municipiului nostru este 
semnificativ#. Am vrut s# v# ofer un exemplu concret, ce a însemnat un cuvânt 
bun "i un spirit adev#rat pentru un talent adev#rat cum este Daniela Popescu. 
Poate, la edi!ia urm#toare, o invit#m s# ne cânte, (aplauze). ...(dup# câteva 
secunde...) Urm#torul nostru invitat este domnul Petru Rusu, realizator tv.... l-am 
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prezentat cu pl#cere "i la edi!ia precedent# iar din acea prezentare am re!inut 
câteva cuvinte care mi s-au p#rut decisive "i care-l definesc perfect ca persona-
litate... Dânsul spune: „$i s# nu uit... Nimic nu s-ar fi putut realiza f#r# eforturile 
duse uneori la extrem# de echipele cu care am colaborat.. Se cuvine un gând 
de recuno"tin!#... Venit uneori, cam tardiv, din p#cate.... pentru to!i cei care, 
având chemarea binelui în inimi, ne-au ajutat s# ne realiz#m visele "i m# gân-
desc acum la toat# suflarea artistic# a neamului nostru, la vatra sufletului româ-
nesc care mi-au luminat drumul. Dar trebuie s# închei cu dou# r#spunsuri la tot 
atâtea întreb#ri pe care mi le-am pus introspectiv... Sunt mai bogat acum la ca-
p#t de drum? Da! Cum a"a? Ai cas# la !ar#? Nu, am o !ar# la casa mea! 
Mul!umescu-'i, Doamne, pentru tot! Domnul Petru Alexandru Rusu cu materialul 
intitulat: „MAESTRUL PETRE BRÂNCU$I, dasc#lul cu har unic "i d#ruire total#, 
care a luminat drumurile "i sufletele multor slujitori ai artei muzicale române"ti.” 
S#-l ascult#m! (aplauze) Domnul Petru Rusu: A" începe cu un motto: 
Mul!umescu-'i DOAMNE c# pe c#r#rile vie!ii mele spre împlinirea unui vis fru-
mos, mi-ai netezit pa"ii spre lumin# îndrumat fiind de asemenea personalit#!i 
muzicale precum cea pe care o omagiem ast#zi într-un loc sfânt al patriei lâng# 
Poarta S#rutului, Masa T#cerii, Coloana Infinitului. Cu emo!ie fireasc# evoc#m 
ast#zi, pentru a unsprezecea oar#, pe maestrul PETRE BRÂNCU$I, Omul de 
suflet, Muzicologul, Profesorul universitar "i Omul de Radio de ale c#rui îndru-
m#ri s-au bucurat multe genera!ii de slujitori ai artei sunetelor. Onorat Prezidiu, 
Onorat# asisten!#! Parc# ieri m# aflam în aceast# primitoare sal# pentru cea de 
a X-a edi!ie a Simpozionului Na!ional „PETRE BRÂNCU$I”, în calitate de disci-
pol al maestrului. Port "i acum în suflet lumina "i c#ldura gândurilor exprimate 
de la aceast# tribun# în amintirea celui ce ne-a c#l#uzit pa"ii spre afirmarea 
noastr# profesional# cu dragoste p#rinteasc#, pasiune "i m#iestrie ie"ite din 
comun, al#turi de muzicieni de prestigiu ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu” din Bucure"ti.

Anul trecut am mai tr#it clipe emo!ionante care m-au îmbog#!it suflete"te, 
m-au f#cut mai bun, mai în!eleg#tor: Marea întâlnire, dup# patruzeci de ani de la 
absolvire, a promo!iei 1972 (Facult#!ile: Muzicologie, Compozi!ie, Dirijat cor, 
Pedagogie, Instrumente "i Canto): înc# un prilej de a ne aminti "i de a mul!umi, 
m#car printr-o clip# de reculegere, celor pleca!i în dep#rt#ri, c# f#r# luminarea 
drumurilor sau a c#r#rilor noastre spre împliniri, am fi r#t#citori "i ast#zi prin 
haosul lumesc.

Unul dintre deschiz#torii drumurilor noastre, de aceea"i spiritualitate "i 
acela"i profesionalism ca ale maestrului omagiat ast#zi, este dirijorul IOVAN 
MICLEA, stabilit prin destin în ora"ul Vancouver, Canada, de unde ne-a transmis 
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la aniversare un mesaj cu care putem onora "i personalitatea celui disp#rut din-
tre noi, dar mereu prezent în sufletele noastre "i în urmele pe care noi le-am 
l#sat gra!ie înv#!#turii primite la vremea potrivit#:

Din gândurile mele, multe,
Pe urmele ce le-am l#sat, 
G#sesc mereu momente scumpe
De care sunt pe veci legat.

Din multele promo!ii bune
Pe care eu le-am p#storit,
M#rturisesc, ca-n rug#ciune,
C# doar în voi m-am împlinit.

Cu voi, promo!ia de aur,
Eu am crescut ca profesor
$i din al inimii tezaur,
Cu dragoste-am dat tuturor!
………………………….

... „Voi mi-a!i dat cele mai mari satisfac!ii ca profesor "i îndrum#tor, în to!i 
cei cinci ani petrecu!i în Conservator! Voi a!i fost cea mai mare serie de studen!i 
"i, categoric, cea mai bun# din toat# istoria academicului Conservator, ultima 
serie de studen!i cu durata de cinci ani de studii, având rezultate foarte bune la 
toate disciplinele din planul de înv#!#mânt cât "i la Examenul de Licen!#. Bravo 
vou#!” ... (Acela"i maestru IOVAN MICLEA, c#ruia i-am r#mas dator pân# dinco-
lo de pragul vie!ii mele!)

$i nu numai domniei sale, ci tuturor celor care ne-au îndrumat pa"ii, cum 
au fost: Petre Brâncu&i, Victor Iusceanu, Gheorge Dumitrescu, Vasile Iliu%, 
Ovidiu Varga, Dinu Ciocan, Tudor Ciortea, Dan Constantinescu, George B#lan, 
Vasile Dinu, Ion $erfezi, Alexandru T#nase, Adriana Sachelarie "i mul!i al!ii...

 Acum, str#b#tând c#r#rile vie!ii "i amintindu-mi de cât# monitorizare m-am 
bucurat pentru a nu m# r#t#ci vr#jit de iluzii de"arte pe cine "tie ce coclauri, nu 
pot uita o întâmplare din cariera mea de realizator la redac!ia de folclor a 
Televiziunii Române, întâmplare care, dincolo de umorul bucovinean care m# 
caracterizeaz#, vine s# sublinieze un adev#r absolut privindu-l direct pe cel 
omagiat ast#zi, pentru a unsprezecea oar#: muzicianul PETRE BRÂNCU$I, cel 
care ne-a fost ghid spre împlinirile carierei noastre muzicale, mai mult chiar, 
cenzor "i corector permanent al devierilor noastre puerile sau orbe"ti de la ade-
v#rurile artei muzicale. Într-o duminic# lini"tit# de var#, la ora când !#ranul cuge-
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t# dup# ce-o mâncat bine la prânz, str#b#team cu microbuzul uli!a principal# a 
unei comune ardelene. V#zând pe o lai!# la poarta gospod#riei un „cuget#tor” 
am oprit în dreptul acestuia, dându-i „bun# ziua” "i întrebându-l dac# #sta este 
drumul pe care mergem noi! R#spunsul a fost mai mult decât perplex: 
„Mul!#mim de bun# zâua!” Dup# ce s-a uitat de vreo dou# ori, dinspre unde ve-
neam "i înspre unde mergeam ne-o spus: „Da, #sta-i drumul pe care merge!i, 
dar s# nu v# abate!i de la el c# eu nu mai r#spund!”...

MAE$TRII MEI ÎN ALE MUZICII, ÎN MOD CU TOTUL DEOSEBIT PETRE 
BRÂNCU$I, MI -AU SPUS C( R(SPUND, EI ÎN$I$I, PENTRU TOATE 
ABATERILE NOASTRE DE LA DRUMUL CEL DREPT!

HRISTOS A ÎNVIAT! FIE CA LUMINA ÎNVIERII S( NE ARATE CALEA 
C(TRE FAPTE BENEFICE! S# ne lumineze, pentru a câta oar#?, sufletele r#t#-
citoare pe drumuri pres#rate cu asprimi "i netezimi, dup# cum ne-au fost h#r#zi-
te de soart#, sau ni le-am c#utat!

Mai port în suflet LUMINA BRÂNCU$IAN( a MESEI T(CERII, a POR'II 
S(RUTULUI &i a COLOANEI „F(R( DE SFÂR$IT”. Mai am un POD AL LUI 
DUMNEZEU, tot pe p#mânt gorjean, dar înc# nu-i de vânzare... "i nici nu va fi 
de vânzare, ci numai pentru LUMINARE! "i mai am OAMENI DE SUFLET, pe 
care i-am cunoscut personal sau, incidental, în acele clipe unice de evocare a 
personalit#!ii unui muzician de talia maestrului PETRE BRÂNCU$I: EDILI AI 
MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU, CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE, 
GIMNAZIALE, DIN ÎNV('( MÂNTUL PRIMAR, OAMENI DE SUFLET care, prin 
str#dania lor dus# pân# la renun!area de sine, au între!inut via!a cultural-artisti-
c# a GORJULUI la cele mai înalte cote. Amintesc, cu asumarea riscului omiterii, 
pe: Domnul inginer doctor FLORIN CÂRCIUMARU - primarul municipiului, pe 
Domnul inginer TITU PÂNI$OAR(- fostul primar al municipiului, pe Doamna 
IULIA VÂN(- actual viceprimar, pe Domnul profesor GHEORGHE GORUN - di-
rectorul Colegiului Na!ional „SPIRU HARET” (fosta $coal# Normal# unde a fost 
elev viitorul mare muzician PETRE BRÂNCU$I), pe Doamna profesor doctor 
MIHAELA SANDA POPESCU, o pild# de devotament pentru formarea unor pro-
fesii artistice, pe Domnul ION PREDO$ANU- redactor "ef al revistei 
„GORJANUL”. TOATE ACESTE PERSONALIT('I MARCANTE UNITE SUB 
AURA UNUI SUFLET LUMINOS CUM ESTE CRISTIAN BRÂNCU$I, FIUL 
CELUI OMAGIAT AICI LA TÂRGU-JIU. S( V( AJUTE DUMNEZEU!

Cu sufletul plin de c#ldura "i lumina pe care plaiurile "i oamenii Gorjului ni 
le ofer# prin por!ile deschise tuturor, cu aceea"i generozitate, m# despart cu 
regret, dar "i cu promisiunea unor viitoare p#"iri pe aceste meleaguri sfinte, cu 
gândul la unul dintre cele mai emo!ionante cântece ale PRIVIGHETORII 
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GORJULUI, MARIA L(T(RE'U:
Tu mam# când m-ai n#scut 
Mai bine s# fi f#cut 
Dou# fântânele reci,
Între dou# dealuri seci!
$i din mâna mea cea dreapt#,

O can# de beut ap#... 
$i din mâna mea cea stâng# 
Un stejar, s# fac# umbr#!

Am beut ap# din izvoarele fermecate ale Gorjului, am ad#stat la umbra 
stejarului luminos din sufletul M#riei "i oricât ve!i încerca, DE MINE NU VE'I 
SC(PA!!! V# mul!umesc mult pentru onoarea pe care mi-a!i f#cut-o de a m# in-
vita la aceast# edi!ie a Simpozionului Na!ional „Petre Brâncu"i” (calde aplauze). 
Moderatorul, Dna Mihaela Sanda Popescu: Un nume care nu mai are nevoie de 
nici o prezentare - Cristian Brâncu"i (aplauze). Cristian Brâncu#i: Stimat audi-
toriu, înainte de orice, v# rog s#-mi permite!i s# salut pe moderatorul acestui 
eveniment, dna Mihaela Sanda Popescu, pe dl. ing. Titu Pâni"oar#, pe oaspe!ii 
no"tri afla!i în prezidiu "i pe dumneavoastr# care, cu atâta aten!ie "i r#bdare ne 
urm#ri!i. A" porni de la faptul c# anul acesta, Petre Brâncu"i ar fi împlinit 85 de 
ani!.... Am lucrat intens în ultimele luni, la preg#tirea pentru tipar a volumului in-
titulat „Monumente ale culturii muzicale române"ti”, semnat de muzicologul 
Petre Brâncu"i, care se ocup# de documentele muzicale, din antichitate pân# în 
secolul al XVI-lea pe teritoriul !#rii noastre. Numeroase dovezi atest# o activitate 
cultural-muzical# bogat# "i continu#. Fenomenul este privit dintr-o perspectiv# 
ampl#, prin referirile la arheologie, arte plastice, iconografie etc. dar &i prin co-
nexiunile de tip muzical cu restul continentului. Dincolo de latura subiectiv#, fi-
reasc# într-o astfel de situa!ie, parcurgerea materialului dens, structurat judicios 
"i prezentat într-o form# atractiv#, mi-a stârnit numeroase gânduri legate, în 
primul rând, de rela!ia dintre muzicolog "i muzica religioas#, via%a spiritual-religi-
oas# fiind o component# vital# a culturii române"ti care vizeaz# întreaga noastr# 
evolu!ie istoric#. Mi-am amintit de c#l#toria f#cut# cu familia, prin 1968 ori 1969, 
la m#n#stirile din Moldova, când tata avea lungi discu%ii cu mai-marii l#ca"urilor 
de cult &i când petrecea ore bune în bibliotecile de acolo! Acum am constatat c# 
cercetarea muzical# a fenomenului ecleziastic în !ara noastr# a fost "i este pro-
fund# "i vast# pe linia sec!iei de muzicologie a UCMR. $i-au adus contribu!ia 
bizantinologi "i muzicologi de frunte din !ara noastr# precum I. D. Petrescu, 
Gheorghe Ciobanu, Titus Moisescu, Marin Ionescu, Sebastian Barbu-Bucur, 
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Grigore Pan!iru, Hrisanta Trebici-Marin, C. C. Ghenea, Larisa Agapie, $tefan 
Bârs#nescu, N. N. Smochin#, Adriana $irli, Romeo Ghircoia"u, Cristian Ghenea, 
Viorel Cosma, Vasile Tomescu, Octavian Laz#r Cosma, Vasile Nicolescu ".a. 
Cercet#rile s-au materializat în volume importante reunite sub cupola intitulat# 
„Izvoare ale muzicii române&ti” în colec!ii impresionante printre care Documenta 
"i Transcripta în care sunt prezentate &i interpretate cele mai vechi manuscrise 
medievale de pe teritoriul nostru, de o valoare excep!ional#. Volumul 
„Monumente ale culturii muzicale române"ti” scoate în eviden!# m#re!ia $colii 
muzicale de la Putna, m#n#stire ctitorit# de $tefan cel Mare. Vestitul domnitor 
s-a dovedit un spirit luminat, în vremea lui artele plastice (sculptura în piatr# "i în 
lemn, pictura bisericeasc# "i icoanele), arhitectura, arta brodatului, argint#ria "i, 
iat#, instruc%ia &i muzica de cult au cunoscut o înflorire f#r# precedent. 
Manuscrisele din secolul al XIV-lea, care au rezistat timpului, au fost realizate în 
porpor%ie important# la porunca lui $tefan cel Mare &i sunt la nivelul capodope-
relor europene. Figura cea mai reprezentativ# a fost Evstatie Protopsaltul, com-
pozitor "i caligraf, un adev#rat corifeu, care a întocmit culegerea de crea!ii per-
sonale (cânt#ri de stran#) cunoscut# sub denumirea de Antologhion. Volumele 
asem#n#toare dar individualizate care con!in "i lucr#ri ale lui Evstatie dar &i ale 
altor zeci de compozitori, aflate la Ia"i, Dragomirna, Neam!, la M#n#stirea 
Leismos, Moscova, Sankt-Petersburg "i chiar la Leipzig, î"i au originile tot la 
$coala muzical# de la Putna "i demonstreaz# for%a &i aria de r#spândire a gân-
dirii lui Evstatie &i a celor ce i-au urmat. Manuscrisele la care facem referire 
arat# c# pe teritoriul nostru cântarea slavon#, nota%ia muzical# &i cea literar# de 
cult s-au împletit cu cea greac# &i bizantin#, acestea fiind uneori preponderente 
& i care conduc la ideea unor leg#turi puternice cu Muntele Athos & i 
Constantinopolul. Muzicologul Petre Brâncu&i se apleac# &i asupra unor docu-
mente relevante din Transilvania, precum Vigilialele descoperite la Gura Mare, 
lâng# Sibiu, sau culegerea intitulat# Odae cum harmoniis ex diversis Poetis in 
usum Ludi literari Coronensis decerptae, lucrare ap#rut# ca o încoronare a „epo-
cii de lumin# &colar#” spre uzul gimnaziului întemeiat de Johannes Honterus în 
Bra&ov, în secolul al XVI-lea. Indirect, autorul aduce un omagiu celor ce s-au 
aplecat cu aten%iile, r#bdare &i pricepere asupra acestor documente, punându-le 
în valoare.

Maestrul Vasile Tomescu, ani buni în conducerea UCMR, mi-a relatat c# în 
anul 1968, muzicologul Elena Tonceva din Bulgaria a solicitat "i a ob!inut acordul 
de a studia "i fotografia volume fundamentale ale bisericii noastre, aflate în 
Biblioteca Academiei Române, condus#, la vremea respectiv#, de $erban 
Cioculescu. Documentele vizate au ap#rut în presa de specialitate din !ara vecin# 
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ca fiind cópii ale unor documente anterioare bulg#re"ti. Disputa era mai veche, 
de-a lungul timpului bizantinologii no"tri, în special Gheorghe Ciobanu, aducând 
dovezi de net#g#duit c# manuscrisele respective au ap#rut pe teritoriul nostru &i 
fiind în propor%ie considerabil# de factur# greac# &i bizantin#. Posibil ca întâmpla-
rea respectiv# s# fi impulsionat cercet#rile la noi în !ar# dar ele începuser# deja 
de decenii bune. Interpelat#, câtva timp mai târziu, la congresul de bizantinologie 
de la Bytgoszcz - Polonia, doamna respectiv# a recunoscut, de"i neoficial, eroa-
rea. În presa de specialitate din !ara vecin#, se pare c# disputa s-a stins.

Volumul lui Petre Brâncu"i, achizi!ionat de Uniunea Compozitorilor "i 
Muzicologilor din România "i predat spre publicare Editurii Muzicale din 
Bucure"ti în 1986 - fiecare fil# purtând "tampila de rigoare - f#cea parte dintr-un 
complex de cinci volume grupate în trei tomuri, cel dintâi, acesta, fiind cel intro-
ductiv, tomurile doi "i trei având câte dou# p#r!i. Din p#cate, cu toate eforturile 
pe care le-am depus, nu l-am depistat decât pe acesta, el ajungând la mine prin 
bun#voin!a muzicologului Petre Codreanu.

Profit de ocazie pentru a aduce, iar#"i, mul!umirile mele "i ale familiei 
Consiliului Local "i Prim#riei Municipiului Târgu-Jiu, domnului inginer dr. Florin 
Cârciumaru, Primarul Municipiului pentru sprijinul constant acordat organiz#rii sim-
pozionului, precum "i finan!#rii volumelor dedicate acestui eveniment. Îl salut cu 
deosebit# considera!ie pe dl. ing. Titu Pâni"oar# "i-i mul!umesc înc# odat# pentru 
tot ce a f#cut pentru acest simpozion. Îi ur#m din suflet via!# lung# cu s#n#tate "i 
bucurii al#turi de cei apropia!i Domniei-Sale. Mul!umesc, de asemenea, tuturor 
participan!ilor la acest simpozion "i celor care, într-o form# sau alta "i-au adus 
contribu!ia la buna desf#"urare. V# mul!umesc "i dvs. pentru aten!ie! (aplauze).

Moderatorul: Muzicologul "i criticul muzical Vasile Tomescu, aflat în impo-
sibilitatea de a veni la Târgu-Jiu, ne-a trimis un amplu material. Din impresionan-
ta biografie a Domniei Sale am selectat urm#toarele: s-a n#scut la 1.06.1929, la 
R#dule"ti, jud. Ilfov. Studiile muzicale le-a început la $c. Normal# de înv#!#tori 
din Buz#u (1942-1946) "i la $c. Normal# pentru înv#!#tura Poporului Român din 
Bucure"ti (1946-1950) continuându-le la Conservatorul din Bucure"ti (1948-
1953) având profesori de mare calibru, la vremea respectiv#. $i-a luat doctoratul 
în muzicologie la Universitatea Sorbonne de Paris, FACULTÉ DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES (1970), cu profesorul Jacques Chailley, având ca 
tez# lucrarea HISTOIRE DES RELATIONS MUSICALES ENTRE LA FRANCE 
ET LA ROUMANIE. DES ORIGINES AU COMMENCEMENT DU XX-E SIECLE. 
A fost redactor, redactor "ef adjunct "i redactor "ef (1964-1989) la revista 
MUZICA din Bucure"ti, secretar al Uniunii Compozitorilor "i Muzicologilor din 
România (1963-1990). A sus!inut un curs de istoria muzicii la Inst. de Art# 
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Teatral# "i Cinematografic# I. L. CARAGIALE din Bucure"ti (1958). A publicat 
studii, articole, eseuri, cronici muzicale, recenzii în numeroase publica!ii din !ar# 
"i str#in#tate. A sus!inut conferin!e, referate, comunic#ri "tiin!ifice în !ar# "i pes-
te hotare (URSS, Germania, Fran!a, Italia, Polonia, Suedia, Elve!ia, Republica 
Moldova. A realizat emisiuni de radio "i televiziune. A colaborat cu articole lexi-
cografice la ENCICLOPEDIA MUSICALE RICORDI, MGG, RIEMANN-
MUSIKLEXIKON, MUSICA - ENCICLOPEDIA STORICA UTRT (Torino), 
ENCICLOPEDIA CIVILIZA'IEI ROMÂ NE$TI, DIC'IONARUL ENCICLOPEDIC 
ROMÂN ".a. A semnat prezent#ri de discuri cu caracter monografic, prefe!e la 
monografii, edi!ii critice (Paul Constantinescu - Kassel). Este membru al 
Societ#!ii Franceze de Muzicologie, din 1967, al Asocia!iei Interna!ionale a 
Doctorilor Universit#!ii din Paris (1970), membru corespondent la Academia de 
$tiin!e Sociale "i Politice din România (1970). A fost distins cu Premiul 
Academiei Române (1967, 1982), cu Premiul KASTNER-BOURSAULT al 
Academiei de Arte Frumoase din Paris (1976), cu Premio Nazionale del Lavoro 
LA MINERVA D’ORO din Roma (1985), cu Premiul Uniunii Compozitorilor 
(1991), cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universit#!ii Na!ionale de Muzic# din 
Bucure"ti (1999). Este autorul unei impresionante opere muzicologice.

Acestea au fost, succint, datele biografice ale maestrului Vasile Tomescu. 
Materialul pe care ni l-a trimis se intituleaz#: „Cristian Brâncu"i, un muzician de 
elit#” "i va fi citit de poetul, prozatorul, jurnalistul "i pedagogul Ion Popescu-
Br#diceni. S#-l urm#rim! (aplauze). Ion Popescu-Br!diceni: Particip cu deose-
bit# bucurie la acest simpozion "i v# rog s#-mi da!i voie s# v# prezint alocu!iu-
nea venerabilului muzicolog Vasile Tomescu.

„Dedicând muzicii întreaga lor energie creatoare, un num#r de slujitori ai 
acestei arte s-au consacrat, dup# modelul enescian, deopotriv# compozi!iei "i 
interpret#rii, cum o ilustreaz# drumul str#b#tut de Alfred Alessandrescu, Ion 
Nonna Otescu, Mihail Jora, Mihail Andricu, Theodor Rogalski, Dinu Lipatti, Ionel 
Perlea, Constantin Silvestri. În acela"i secol XX, Dimitrie Cuclin a abordat cu 
ardoare compozi!ia ca "i estetica muzical#. To!i ace"ti mae"tri au activat, de 
asemeni, cu ne!#rmurit devotament, în domeniul form#rii tinerelor genera!ii de 
creatori, interpre!i "i teoreticieni. Era prin excelen!# epoca echilibrului organic 
între cuceririle artei în ansamblul manifest#rilor sale "i propria viziune a unui 
„muzician complet” de genul c#ruia istoria a fost în trecut atât de darnic#.

Odat# cu tulbur#toarea devenire a artei sonore în epocile modern# "i con-
temporan#, extrema solicitare în planul compozi!iei, artei interpretative, teoriei "i 
esteticii muzicale a produs o pronun!at# specializare. Întruchipeaz# îns# idealul 
„muzicianului complet” nume ca Richard Wagner în secolul XIX, Paul Hindemith 
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în secolul XX "i, mai aproape de timpul prezent, Leonard Bernstein, compozitor 
"i dirijor, Pierre Boulez, compozitor, teoretician "i dirijor, pentru a ne limita la 
câ!iva dintre corifei. Am f#cut aceast# evocare pentru a în!elege complexitatea 
drumului pe care îl parcurg genera!ii de muzicieni români contemporani. Ne re-
ferim astfel la compozitori afirma!i "i ca exege!i precum Pascal Bentoiu, $tefan 
Niculescu, Doru Popovici, la compozitori afirma!i "i ca dirijori precum Remus 
Georgescu sau Emil Simon, Cornel '#ranu - compozitor, exeget "i dirijor din 
genera!iile de un bun timp consacrate, "i ei, ca "i mae"trii lor, profesori de pre-
stigiu. $i ilustreaz# în aria culturii române"ti "i universale voin!a "i capacitatea 
de a vibra în consonan!# cu evolu!ia artei sonore în permanent proces de apro-
fundare a gândirii, de înnoire a limbajului, de îmbog#!ire a resurselor de ordin 
tehnic "i expresiv. Talente aflate în plin# afirmare, ei asigur# permanenta deve-
nire a artei sonore punând în valoare cuceririle acumulate de predecesori ca "i 
rezultatul propriei experien!e.

O ilustrare a dezvolt#rii complexe a muzicii române"ti în zilele noastre ne 
ofer# Cristian Brâncu"i - compozitor, dirijor, teoretician "i profesor, participant la 
dezbateri consacrate progresului artei sonore. Fidel crezului însu"it în mediul de 
familie, ca fiu al eminentului muzicolog "i profesor Petre Brâncu"i, demonstrând 
voca!ie de autentic profesionalism, Cristian Brâncu"i a studiat la Bucure"ti cu 
prestigio"i mae"tri aminti!i mai sus "i s-a specializat la Weimar, Viena, München 
ca discipol al unor personalit#!i proeminente, printre care Igor Markevitch, Karl 
Österreicher "i dirijorul român Sergiu Celibidache. $i-a pus în valoare cuno"tin-
!ele "i experien!a dobândit# activând în domeniul compozi!iei, al artei dirijorale 
în compania ansamblurilor simfonic, cameral " i  coral de sub egida 
Radiodifuziunii Române, dar "i ca invitat s# sus!in# concerte în alte centre româ-
ne"ti, din Europa - Germania, Italia, Belarus, Ucraina, Bosnia-Her!egovina, 
Serbia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Spania, Fran!a, Anglia - din SUA, din 
America de Sud - Venezuela, Uruguay "i Asia - Filipine "i în Coreea de Sud. 
D#ruirea sa artistic# se întrege"te cu activitatea de profesor la Universitatea 
Na!ional# de Muzic# Bucure"ti. A preg#tit studen!i din !ara noastr#, din Grecia, 
Argentina, Albania, Norvegia, Elve!ia, SUA "i Coreea de Sud, mul!i dintre ei ac-
tivând în via!a muzical# din România, Albania, SUA "i chiar Australia. A sus!inut 
cursuri de m#iestrie dirijoral# în Italia, Venezuela "i Anglia. În prezent conduce 
cursuri de studii aprofundate la Universitatea bucure"tean#.

Arta sa dirijoral# se caracterizeaz# prin poten!area valen!elor cu care se 
identific# partitura clasic# sau modern#, marcate cu sobrietate, eficien!#, printr-o 
gândire personal# adecvat# epocii "i stilului de referin!#, prin tr#irea intens# a 
fenomenului muzical.
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Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

Cristian Brâncu"i este autorul unor compozi!ii care s-au impus datorit# spi-
ritului contemporan de structurare a formei, de concretizare a limbajului, de reli-
efare a expresiei. S-au distins astfel crea!ii precum - Sonata pentru pian, 
Varia!iunile pentru violoncel solo, Passacaglia pentru cor "i percu!ie, Cantata 
„'ar# de dor”, pe versurile lui Nicolae Coman, dou# cvartete pentru coarde dar 
"i „Armonii lirice” din ciclul „Columna”, ópus prezentat în prim# audi!ie la 23 
martie 1983 în compania Orchestrei Na!ionale Radio.

În orizontul preocup#rilor sale s-a remarcat o d#ruire aparte concretizat# 
sub titlul Estetica muzical# în viziunea lui Dimitrie Cuclin, sintez# impresionant# 
prin profunzimea investiga!iei "i claritatea cu care a pus în relief problematica 
greu accesibil# dezvoltat# de magistrul român, la rândul s#u discipol al venera-
bilului muzician francez Vincent d’Indy. Teza elaborat# de Cristian Brâncu"i a 
suscitat o memorabil# dezbatere cu participarea speciali"tilor, finalizat# prin 
acordarea înaltului titlu de Doctor în muzic# de c#tre Universitatea Na!ional# de 
Muzic# din Bucure"ti. Anul acesta, în septembrie, se împlinesc 30 de ani de 
activitate a lui Cristian Brâncu"i în cadrul Radiodifuziunii Române, activitate tra-
dus# în sute de concerte simfonice, camerale, vocal-simfonice, ciclul opera în 
concert ori opere pentru copii, programe lec!ii sau festive, spectacole pentru te-
leviziune. De asemenea, în fonoteca acestei institu!ii se g#sesc înregistr#ri care 
însumeaz# mii de minute. Cristian Brâncu"i a dirijat lucr#ri a peste 90 de com-
pozitori români, atât în imprim#ri cât "i în concertele din !ar# "i în cele de peste 
hotare. Numele s#u apare pe zeci de CD-uri realizate de c#tre casele de discuri 
- Electrecord, AKSAK (Fran!a), UCMR în colaborare cu Musica 2001 "i Star 
Media Music. Aspecte ale afirm#rii sale în domeniul crea!iei "i al activit#!ii dirijo-
rale "i de exeget al muzicii sunt relevate în Hubners Who is Who - Enciclopedia 
personalit#!ilor din România - 2006, în studii, în lucr#ri lexicografice "i în cronici 
române"ti "i de peste hotare; în acest din urm# sens se impun articolele publi-
cate în Freie Wort Suhl, Germania (21 "i 23 III 1985), La Verdad. Maracaibo, 
Venezuela (20 V 1998), Orchestra. Montevideo, Uruguay, (octombrie 1999), 
pentru a da numai câteva exemple. Memorabile au r#mas spectacolele sus!inu-
te pe scena Operei Române din Bucure"ti, Cluj-Napoca, Sofia, în compania 
unor renumi!i soli"ti precum Eugenia Moldoveanu, Silvia Voinea, Nicolae Herlea, 
Pompei H#r#"teanu ".a.

Toate aceste aspira!ii "i împliniri cu care se identific# Cristian Brâncu"i îi 
confer# credem, calitatea "i responsabilitatea de „muzician de elit#”.

                                                                            Vasile Tomescu, 
                                                           Doctor al Universit!"ii din Paris,

Doctor Honoris Causa al Universit!"ii Na"ionale de Muzic! Bucure#ti
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Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

(aplauze sus"inute) Ion Popescu-Br!diceni: A" dori s# mai adaug câte-
va cuvinte din partea mea. $i eu m# consider un discipol al lui Petre Brâncu"i. 
De ce? V# l#muresc! Maestrul Petre Brâncu"i, c#ruia eu îi spuneam nea Petric# 
Brâncu"i, întrucât îi sunt nepot, m-a dus la Revista „Luceaf#rul”.... "i m-a pre-
zentat.....din Br#dicenii no"tri de acas#, e nepotul meu... scrie poezie, v# rog s# 
vede!i ce poezie scrie... "i Teodor Baciu spune - domnule este publicabil dar hai 
s# mai amân#m pu!in. Sigur, unchiul meu m# avertizase c# literatura este un 
drum lung "i dificil. Discu!iile ulterioare, întâlnirile de aici de la Târgu-Jiu au con-
firmat cele spuse de Petre Brâncu"i dar "i ceea ce credeam eu atunci, dac# 
scriam "i eu amorf. Petre Brâncu"i a contribuit la formarea mea ca om "i artist "i 
de aceea eu m# consider un discipol al s#u. S# nu uit#m c# "i eu &i Cristi sun-
tem des la Br#diceni "i împreun# serb#m „Serile de la Br#diceni”. V# mul!u-
mesc! (aplauze) Dna Mihaela Sanda Popescu: Urmeaz# rubrica „Cine dore"te 
s# mai intervin#?” Domnul Ion Sanda. Pofti!i.... Domnul Sanda ...Onorat prezi-
diu, stima!i profesori universitari, stima!i invita!i de prestigiu la acest simpozion, 
doresc numai s# v# felicit pentru ceea ce a!i realizat "i, în mod deosebit, !in s-o 
felicit "i pe Doamna Mihaela Popescu, excelenta moderatoare, jos p#l#ria (apla-
uze). 'in s# felicit "i conducerea prim#riei din Târgu-Jiu, pe cei ce s-au str#duit 
s# continue aceast# ac!iune na!ional#. L-am cunoscut personal pe muzicologul 
Petre Brâncu"i "i vreau s# v# spun c# vin de la o manifestare ce se !ine la 
Pe"ti"ani! $i acolo se vorbe"te de Petre Brâncu"i. Este un lucru deosebit. Atât 
am avut de spus! (aplauze) Dna moderator: Mul!umim domnului Ion Sanda "i 
înainte de momentul artistic de mare anvergur# care va urma, a" vrea s# mul!u-
mim "i noi participan!ilor la acest simpozion "i s# le înmân#m diplomele de ex-
celen!# preg#tite de Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu. $i pentru c# locul 
domnului inginer Titu Pâni"oar# ar trebui s# fie aici, lâng# noi, dar din modestie 
a ales s# urm#reasc# lucr#rile simpozionului din sal#, domnul profesor Cristian 
Brâncu"i "i cu  mine, venim pân# la dumneavoastr# s# v# înmân#m aceast# 
diplom# (în aplauzele asisten"ei, se înmâneaz! diploma de excelen"! dom-
nului inginer Titu Pâni#oar!). Apoi, doamna Mihaela Sanda Popescu înmâ-
neaz# diplome tuturor participan!ilor la simpozion. Membrii prezidiului "i publicul 
sunt invita!i s# asiste la programul artistic oferit de Anca (vioar#) "i Radu Sinaci 
(violoncel) cu lucr#ri din crea!ia compozitorului Reinhold Glier. 

                                        


