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Capitolul II
Amintiri… amintiri…amintiri

Petre Brâncu!i  în amintiri de studen"ie
Am meditat mult la scrierea acestor pagini, mai ales din perspectiva în 

care relatarea mea ar putea fi considerat! ca o istorisire personal!, f!r! a avea 
de a face cu mediul artelor muzicale. Mai apoi m-am gândit c! aceste pagini ar 
putea fi considerate ca oportuniste în dreptul unui maestru care pe timpul când 
era Rector la Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucure"ti era considerat de 
drept un reprezentant al conducerii din pozi#ia de for#!. Desigur aceste caracte-
riz!ri au reperele lor pe care nu încerc în nici un fel a le scuza sau motiva "i 
asupra c!rora las istoria s! î"i spun! cuvântul. Singura dilem! care m! macin! 
este contextul istoric dat, cerin#ele "i limitele în care arta muzical! româneasc! 
dintre anii 1970-1980 trebuiau s! supravie#uiasc!. Dac! privim între parantezele 
acestor limite ideologice, în care muzica de factur! religioas! era un element 
distructiv, putem în#elege mai bine cele ce le voi relata despre un moment ex-
trem de important, chiar decisiv în cariera mea profesional!. În contextul dat al 
anilor 70 trebuie remarcat! o anumit! deschidere politic! în care muzica pentru 
org! a primit o scurt! revigorare. Cauzele sunt definite de opozi#ia f!#i"! fa#! de 
profesorul de org! Helmut Plattner, de situa#ia lui extrem de controversat! "i 
produc!toare de momente ostile partinice ale regimului comunist din acea vre-
me. Într-un limbaj neacademic pot spune c! mereu a trebuit „#inut spatele” pen-
tru ca plecarea fortuit! a maestrului în Germania s! nu însemne "i desfiin#area 
clasei de org! de la conservatorul bucure"tean. De altfel aceast! clas! era uni-
ca în toat! #ara "i locurile pentru specializarea org! erau extrem de rare. Cu 
toate acestea conducerea de atunci a conservatorului a g!sit mijloace de con-
vingere în care organi"ti (oarecum asemenea preo#ilor) erau necesari pentru a 
acoperi nevoile stringente ale liturgicii catolice, protestante "i reformate din 
România socialist!. Iat! de ce în fiecare an (cu o singur! excep#ie) clasa de 
org! primea câte un loc. Din p!cate odat! cu intensificarea reducerilor de locuri 
finan#ate "i direct propor#ionale cu avântul Cânt!rii României locurile la conser-
vator au fost din ce în ce mai mult diminuate, iar clasa de org! a fost printre 
primele sacrificate, a"a c! în anul 1980 a fost desfiin#at!. Admiterea la clasa de 
org! era nu numai riscant! ci oarecum "i f!r! finalitate academic! în contextul 
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socialismului victorios în care organi"tii erau promotorii muzicii religioase, consi-
derat! ca un element antisocial "i anticomunist în victoria f!uririi omului nou. Cu 
toate acestea prin grija rectorului Petre Brâncu"i clasa de org! nu a fost desfiin-
#at! (oarecum eroic) "i a dat genera#ia actual! de organi"ti format! din: Florin 
Chiriacescu, Maria Agoston, Felician Ro"ca, Ursula Philippi (Copony), Franz 
Metz, Valentin Radu "i Molnar Tunde (am men#ionat doar pe acei studen#i care 
"i-au continuat dup! absolvire cariera organistic!). Dintre ace"tia, Ursula 
Philippi "i Felician Ro"ca sunt organi"ti concerti"ti "i profesori universitari; 
Molnar Tunde organist concertist "i conferen#iar universitar, Franz Metz organist 
concertist "i o personalitate în muzicologia european!; Valentin Radu dirijor "i 
organist concertist cu stagii serioase în SUA. Eu cred c! efortul Maestrului Petre 
Brâncu"i de a men#ine Clasa de org! la Conservatorul Ciprian Porumbescu din 
Bucure"ti a meritat, chiar "i în mediul disputelor controversate cu cei de la 
Comitetul Central al PCR, privind rolul acestei specializ!ri. În ceea ce m! prive"-
te, rolul maestrului în cariera mea a fost determinant chiar din primele zile de 
studen#ie. Admiterea la clasa de org! era extrem de riguroas!, cu o comisie 
l!rgit! din comisia pentru pian la care se ad!uga Doamna Lidia Sumnevici, pro-
fesoara de atunci de la clasa de org!. Repertoriul de admitere era extrem de 
complicat, la un nivel ridicat de preg!tire profesional! înalt!, cu un examen for-
mat din trei etape în care tân!rul organist trebuia s! aib! deja o preg!tire orga-
nistic! remarcabil!. Desigur, aceast! preg!tire de dinainte de admitere se f!cea 
în particular cu organi"tii acelor ani, din care se remarcau pu#ine nume precum 
Franz Xaver Dressler la Sibiu sau Hans Eckart Schlandt la Bra"ov. Eu am avut 
"ansa s! ajung la maestrul Franz Xaver Dressler. Un corifeu "i un pedagog de 
excep#ie, care înc! din prima or! m-a avertizat c! a studia org! în România 
acelor ani nu era o direc#ie extrem de agreat!. Cu toate acestea trebuie s! re-
marc c! datorit! unor personalit!#i precum George B!lan "i, mai târziu, Iosif 
Sava muzica de org! era ca un magnet pentru iubitorii artelor muzicale, chiar "i 
în anii socialismului victorios. La admitere am concurat cu un coleg sibian, pro-
venit dintr-o familie de muzicieni. Era deja o concuren#! serioas!, dar maestrul 
Dressler îmi spunea mereu c! trebuie s! fiu la admitere mai sus cu un kilometru 
fa#! de opozantul meu. De altfel pentru Dressler acest concurs devenise un fel 
de revan"! profesional! în care dorea s! transmit! clar un mesaj de superiorita-
te colegului s!u sibian. Eu nu "tiam nimic în acei ani de acesta disput!. Mereu 
îmi aducea aminte c! "ansele mele nu pot fi bune, c! datorit! faptului c! tat!l 
meu era pastor am referin#e foarte proaste "i c! acestea se iau în considerare la 
admitere, c! eu însumi apar#in unei biserici protestante adventiste, care nu este 
privit! cu ochi buni de comisia de admitere. În sfâr"it, c! singura mea "ans! era 
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ceea de a demonstra c! sunt foarte bun "i c! merit s! devin organist. A urmat 
admiterea. Emo#iile erau atât de mari c! nu am fost în stare s! m!nânc aproape 
nimic timp de zece zile. Cu toate acestea colegii mei, îndeosebi Florin 
Chiriacescu, m! încurajau "i îmi spunea c! am singura "ans! de a intra la con-
servator. $tiam întregul program din memorie iar ultimele ajust!ri erau atât de 
subtile încât doar un organist perfec#ionist ar fi putut s! le dea o alt! formulare 
muzical!. Maestrul Dressler, la plecarea din Sibiu, m-a binecuvântat "i a plâns 
spunând c! sunt victoria lui de zeci de ani "i c! am s! devin organist. A"a a "i 
fost. Pe singurul loc pe lista de admitere la org! figura un singur nume, iar acela 
era Felician Ro"ca. Au trecut câteva s!pt!mâni de la admitere. Nu în#elegeam 
de ce atât Domnul Dressler cât "i Doamna Lidia Sumnevici îmi spuneau s! fiu 
re#inut, s! nu m! laud c! am intrat "i mai ales s! nu port discu#ii cu opozantul 
meu (pe care în sinea mea îl apreciam "i îl apreciez "i ast!zi). Mai apoi, într-o 
diminea#! a intrat în sala de org! domnul Rector Petre Brâncu"i, înso#it de trei 
colegi profesori universitari. P!rea un om extrem de sever dar atunci am sim#it 
vocea lui ceva mai moale "i blând! în care am citit o umbr! de încurajare. M-a 
felicitat "i apoi m-a rugat s! povestesc unde "i cu cine m-am preg!tit. Am relatat 
frumoasa colaborare "i grija cu care Maestrul Dressler m-a preg!tit, i-am relatat 
"i întâmplarea cu cele trei corale pe care a trebuit s! le memorez într-o singur! 
zi "i când am fost închis în biseric! pân! am reu"it s! cânt perfect, din memorie, 
trei corale din Orgelbuchlein. S-au amuzat iar mai apoi ca "i cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat a venit cerin#a. Dar a!a, s" ne mai cân#i !i nou" o dat" repertoriul de 
la admitere? Desigur, cu toat" pl"cerea! - am r!spuns eu. $i a urmat întregul 
program de admitere, din memorie, cu to#i profesorii care au venit s! reverifice 
ceva ce era gata stabilit. Parc! "i acum îl v!d pe Maestru Petre Brâncu"i. S-a 
ridicat de la mas!, a venit la mine m-a felicitat "i mi-a strâns mâna dup! care 
mi-a spus: Drag" stai lini!tit, cât sunt eu rector nimeni nu te scoate din conser-
vator. Ai ni!te p"rin#i minuna#i !i îl admir pe Dressler. Ei da...!tiu c" ai un 
Dumnezeu, sigur acum te vede !i ne aude. Dup! ani de zile am în#eles gestul "i 
moralitatea lui. Probabil, "i sigur, „unii” nu doreau s! fiu organist. Petre Brâncu"i 
mi-a fost al!turi, chiar dac! nu "tiam, în to#i anii de conservator. $i chiar dac! nu 
am avut ocazia ca în to#i ace"ti ani s! aduc o mul#umire, iat! c! acum dup! mai 
bine de 40 de ani pot s! spun:

Mul#umesc Maestre Petre Brâncu!i!

 Prof. dr. Felician Ro!ca, Universitatea de Vest din Timi!oara
2 februarie 2013
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Amintiri despre Petre Brâncu!i

Printr-un ciudat joc al sor#ii, întâmplarea a f!cut ca Petre Brâncu"i s! m! 
cunoasc! cu mult înainte de a-l fi cunoscut eu pe el. Peste ani, mi-a povestit c!, 
prin anii ‚50, pe vremea când eu aveam cinci sau "ase ani, a venit în casa fami-
liei mele de pe strada Pascal nr.19, ca s! discute cu tat!l meu, compozitorul 
Gheorghe Danga, pe atunci la apogeul carierei. Era perioada în care Petre 
Brâncu"i lucra la revista „Contemporanul” "i la Editura Didactic! "i Pedagogic!.

Ulterior, intrând la "coala de muzic!, am devenit coleg cu unul dintre fiii lui, 
Cristian, dar nici atunci nu am f!cut vreo leg!tur! între el "i noul meu coleg. Pe 
Petre Brâncu"i aveam s! îl cunosc personal mul#i ani mai târziu, când am deve-
nit student la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”. Eram în anul III, iar înv!#!-
mântul românesc tocmai trecea prin ni"te reforme. În acel an (1973, dac! nu m! 
în"el), Ceau"escu ajunsese la concluzia c! studen#ii trebuie s! fac! neap!rat 
practic! în produc#ie. Cum, în privin#a muzicii, o produc#ie propriu-zis! nu exista, 
s-a hot!rât ca studen#ii mai buni s! dirijeze pe rând corul anului, urmând ca, mai 
târziu, corul respectiv s! plece în turneu prin #ar!. A"a s-a f!cut c!, înaintea unui 
asemenea turneu, Petre Brâncu"i, care ajunsese rectorul Conservatorului, a do-
rit s! vad! cum ne descurc!m. Când a v!zut lista cu dirijorii-studen#i, el a spus 
imediat: „Vreau s! îl v!d pe Danga!”. Eram foarte emo#ionat "i nici m!car nu mai 
#in minte ce pies! anume am dirijat, dar ulterior el a vrut s! stea de vorb! cu 
mine "i s-a ar!tat mul#umit de cele v!zute "i, mai ales, auzite.

A"a am ajuns s! îl cunosc personal pe Petre Brâncu"i "i, dup! cum aveam 
s! constat mai târziu, via#a avea s! îmi rezerve noi întâlniri cu Domnia-Sa, ulti-
ma fiind chiar deosebit de important! pentru mine ...

Ajuns în anul IV la Conservator, l-am rev!zut pe Petre Brâncu"i, de aceas-
t! dat! în calitate de profesor. Preda un curs de istorie a muzicii române"ti "i îl 
avea ca asistent pe Grigore Constantinescu. Mi-l aduc foarte bine aminte: un 
b!rbat drept, îmbr!cat elegant, cu o voce cald!, odihnitoare. Cursul s!u era 
programat la 8 diminea#a, când mai to#i eram înc! adormi#i, dar el reu"ea s! ne 
trezeasc! prin lucrurile pe care le spunea "i mai ales prin c!ldura "i admira#ia cu 
care vorbea despre muzicienii români. La seminarii, inventase o metod! de exa-
minare care elimina orice posibil! emo#ie sau încordare: ne invita s! ne punem 
singuri întreb!ri unii altora pe tema cursurilor, astfel încât orele deveneau cât se 
poate de pl!cute. M-am bucurat de nota 10 pe care am luat-o la examen, dar, 
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de atunci, pe Petre Brâncu"i nu l-am mai rev!zut decât peste mai mul#i ani "i, 
dup! cum aminteam mai sus, întâlnirea a fost deosebit de important! pentru 
mine.

L-am rev!zut pe Petre Brâncu"i la aproape zece ani de la absolvirea facul-
t!#ii în 1983. Eram într-o situa#ie grea, iar în Bucure"ti nu m! puteam angaja din 
cauz! c! nu aveam celebra „nega#ie”- adic! eliberarea de la postul (evident, la 
#ar!), unde erai repartizat dup! absolvire. Petre Brâncu"i era pe atunci director 
al Operei Române. M-am dus la el "i l-am rugat s! m! ajute. $i m-a ajutat, an-
gajându-m! pe un post pentru care se cereau studii medii, de"i el "tia c! absol-
visem o facultate "i c! legea nu îi permitea s! m! angajeze pe un asemenea 
post. Am r!mas la Opera Român! zece ani, ulterior reu"ind s! ajung pe un post 
în conformitate cu preg!tirea mea. 

Pentru Oper!, pentru teatre "i pentru cultura româneasc! în general, peri-
oada aceea (1983 - 1989) a fost deosebit de grea: oamenii se duceau la teatru 
"i veneau la Oper! pentru c! la televizor nu aveau ce vedea, iar din s!li erau 
goni#i de frigul "i întunericul omniprezent în toate institu#iile de cultur! "i nu nu-
mai. $i totu"i, sub conducerea lui Petre Brâncu"i, Opera Român! reu"ea s! 
aduc! public. 

Petre Brâncu"i nu uitase gloriile Operei Române "i, de"i unii arti"ti ie"iser! 
de mult! vreme la pensie, iar al#ii plecaser! în str!in!tate, el a reu"it s! îi con-
ving! s! revin! pe scen!. A"a s-a f!cut c!, în anii ‚80, la Opera Român! mai 
puteau fi înc! v!zu#i "i ascula#i Nicolae Herlea, Elena Cernei, Octavian Naghiu, 
Iulia Buciuceanu, Octav Enig!rescu "i atâ#ia al#ii. În sfâr"it, tot de numele lui 
Petre Brâncu"i se leag! "i poate cel mai mare succes al Operei Române din 
ultimele decenii: premiera operei „Nabucco” de Giuseppe Verdi, care s-a jucat 
cu casa închis! de la primul spectacol. Pentru Opera Român!, au fost ni"te ani 
de glorie pe care ea nu spera s! o mai retr!iasc! vreodat!. 

 Ulterior, drumurile noastre s-au desp!r#it, iar noi nu ne-am mal întâlnit ni-
ciodat! ... 

Acestea ar fi amintirile mele despre profesorul Petre Brâncu"i "i, dac! po-
trivit unui proverb din b!trâni, „omul sfin#e"te locul”, pot spune "i eu c! Petre 
Brâncu"i a fost un astfel de om. 

                                                                     Alexandru Danga 
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 Petre Brâncu!i, pre!edintele UCMR

Eram de câ#iva ani membru stagiar al Uniunii. Terminasem conservatorul, 
sec#ia de compozi#ie cu maestrul Aurel Stroe. În 1977 a fost un cutremur mare 
de p!mânt în România. Uniunea s-a cam cl!tinat. Numai cl!direa. Breasla a 
r!mas unit!, în ciuda vorbelor aruncate aiurea de unii sau al#ii. Ateneul Român 
a devenit gazda Uniunii. Pân! în 1990, timp de 12 ani UCMR a func#ionat al!turi 
de Filarmonica „George Enescu”. Când ne-am mutat la Ateneu, Domnul Petre 
Brâncu"i era de pu#in timp pre"edintele Uniunii. Avea biroul pe culoarul din 
dreapta, unde ast!zi este casa de bilete. În urm!toarea camer! se #ineau comi-
siile sec#iilor. Domnul Petre Brâncu"i a #inut un discurs de instalare în prima "e-
din#! pe care o prezida ca pre"edinte. S!li#a de la subsolul Ateneului, o sal! 
cochet! de concerte, a devenit aula Uniunii noastre. Atunci, cu aceast! ocazie, 
s-au f!cut primiri în Uniune, membrii stagiari au devenit Compozitori Membri ai 
UCMR. Am fost trei, Adrian Iorgulescu, Anton $uteu "i subsemnatul.

Pot spune ca Pre"edintele Brâncu"i mi-a fost na"!
În facultate am audiat cursurile de istoria muzicii române"ti #inute de 

Profesorul Brâncu"i. Îmi aduc aminte de un domn îmbr!cat, întotdeauna, într-un 
costum impecabil, cu c!ma"! alb! "i cravat!, întotdeauna îngrijit "i cu un zâm-
bet sincer, neprofesional (f!c!tur!) "i o nelipsit! map! din care scotea diverse 
hârtii pe care avea notate idei. Erau fi"ele dânsului.

Am!nuntele, adev!rurile care trebuiau spuse despre to#i cei ce au f!cut 
sau f!ceau parte din acest important patrimoniu: MUZICA ROMÂNESC%. 
Compozitori, interpre#i, muzicologi, animatori, ini#iatori erau personajele despre 
care profesorul Brâncu"i povestea cu pasiune. Întotdeauna mi-a pl!cut s! "tiu 
cât mai multe despre cum "i ce gândeau cei dinaintea mea. Este meritul unui 
profesor.

Muzica este un mediu prin care se exprim! gândire "i se formuleaz! idei. 
Cum se exprim! idei? Prin descoperirea resorturilor structurilor muzicale. 
Capacitatea de a modela, aplicarea strategiilor abstracte, este ceea ce trebuie 
s! înv!#!m despre "i de la un creator. %sta este rolul unui bun profesor. Dl 
Brâncu"i avea întotdeauna preg!tit! prelegerea apelând la metafor!, poezie, 
expresivitate, pentru a prezenta un compozitor, opera "i timpul lui.

Profesorul Petre Brâncu"i a fost "i Rectorul Conservatorului de Muzic! 
„Ciprian Porumbescu”. Nu cunosc statisticile, câ#i studen#i au terminat "i câ#i nu, 
câ#i au luat premii, câ#i au devenit arti"ti importan#i. $tiu îns! c!, în acele vre-
muri, a existat un Studio de Muzic! Experimental! (muzic! electronic!) unde 
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foarte mul#i compozitori talenta#i, nu am s! dau nume ca nu cumva s! uit pe ci-
neva, reprezentan#i ai diferitelor genera#ii, î"i realizau încerc!rile componistice. 
Pentru muzica nou!, acest lucru a însemnat foarte mult.

Maestrul Petre Brâncu"i a fost "i Director al Direc#iei Muzicale din Radio 
România. Atunci am ascultat foarte multe emisiuni despre muzic!, prezentate de 
muzicologi, compozitori, animatori de muzic!. „Originalitate "i Eleva#ie” se nu-
mea emisiunea produs!, gândit! "i prezentat! de Petre Brâncu"i. Se povestea 
despre muzic!, despre compozitorii români, despre lucr!rile "i estetica lor "i nu 
numai. Emisiunile au avut un impact extraordinar. Demersul emisiunilor muzica-
le prezentate în grila de programe era unul CULTURAL. S! ne cuno"tem com-
pozitorii. S! încerc!m s! afl!m ce "i cum au gândit. S! le ascult!m muzica. S! 
ascult!m pe cei ce le interpreteaz!. S! le coment!m. S! fim recunosc!tori. 
Publicul muzicii simfonice, corale, de camer! devenise un auditor permanent.

Radio România î"i urm!rea obliga#ia de formator de politic! cultural!. Da#i-
mi voie ca, în încheiere, s! spun o povestioar!.

Mama mea, la spital înainte de a fi operat!. Doctorul anestezist vrea s! 
destind! atmosfera "i îi spune: „Doamn!, purta#i numele unui mare compozitor!” 
R!spunsul a venit imediat: „Da, e fiul meu!”

Probabil "i so#ia Maestrului Brâncu"i o fi fost întrebat! m!car o dat!: 
„Doamn!, purta#i numele unui mare artist român, tot globul a auzit de el...” "i 
dânsa o fi r!spuns simplu: „Da, e so#ul meu!”

  Adrian Enescu - compozitor
Martie, 2013

Scurt# evocare a maestrului Petre Brâncu!i

Despre muzicianul Petre Brâncu"i au fost scrise de-a lungul timpului nu-
meroase articole, au fost exprimate o serie de opinii, misiunea mea fiind oare-
cum dificil!. Aceast! onorant! propunere, venit! din partea maestrului Cristian 
Brâncu"i, mentorul meu în aprofundarea artei dirijatului de orchestr! mi-a des-
chis oportunitatea exprim!rii unor opinii venite din partea unui fost student al 
prof. Petre Brâncu"i, în anul universitar 1988-1989. Este vorba de cursul de 
Istoria muzicii române"ti din cadrul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” 
Bucure"ti, curs sus#inut cu m!iestrie "i profesionalism.

N!scut în anul 1928 în satul Br!diceni, jude#ul Gorj, urmeaz! ciclul studiilor 
"colare "i în anul 1950 absolv! $coala Normal! din Târgu-Jiu. Urmându-"i vo-
ca#ia, în perioada 1950 - 1955 studiaz! la conservatorul „Ciprian Porumbescu” 
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din capital!, unde prime"te îndrum!ri de la mae"trii G. Breazul, S. Dr!goi, N. 
Buicliu, Ctin. Bugeanu, O. Drâmba, M. Basarab, D. Alexandrescu, I. Ghiga, V. 
Iusceanu, T. Ciortea, D. D. Botez, I. Vicol, V. Grefiens, "i lista ar putea continua. 
Devine Doctor în Muzic! în anul 1974, prin sus#inerea tezei având titlul 
„Semnifica#ii actuale ale operei lui George Breazul”, lucrare ce devine ulterior un 
punct de referin#! în muzicologia româneasc!. Fin cunosc!tor al fenomenului 
muzical autohton, ce-"i trage seva din substan#a folcloric! autentic!, din anul 
1976 devine profesor universitar al prestigioasei institu#ii de înv!#!mânt muzical 
din capital!. De-a lungul timpului a ocupat diverse func#ii, dintre care amintim:

- director Editura muzical!, 1959-1962
- director muzical Radioteleviziunea Român! 1968-1971
- rector al conservatorului din Bucure"ti, 1972-1982
- pre"edinte al Uniunii Compozitorilor "i Muzicologilor, 1977-1982
- director al Operei Române din Bucure"ti, 1982-1989
Pe lâng! acestea, a fost membru corespondent al Academiei Tiberine din 

Roma, membru permanent al Asocia#iei Interna#ionale a Teatrelor Lirice. A f!cut 
parte din jurii na#ionale "i interna#ionale. În anul 1965 prime"te premiul 
Academiei Române iar Uniunea Compozitorilor îi recunoa"te meritele culturale 
acordându-i premiul în anii 1969, 1973, 1976, 1978. - Este primul muzicolog ce 
prezint! o istorie a muzicii române"ti „conceput! într-un stil accesibil”, dup! afir-
ma#ia muzicologului "i compozitorului Doru Popovici. Iubitor "i promotor al crea-
#iilor componistice autohtone, sus#ine ideea conform c!reia folclorul de la sate 
reprezint! baza clasicismului muzical românesc. F!r! a neglija capodoperele 
muzicii universale, dup! 1964 promoveaz! tezele esteticii înaintate sus#inând ca 
în emisiunile radiofonice s! fie prezenta#i to#i compozitorii interzi"i precum 
Stravinsky, Schönberg, Berg, Webern, Messiaen, Boulez, Nono, Xenakis, 
Stockhausen. Exemplu de intransigen#! "i exigen#! profesional!, autoritate mu-
zical! recunoscut!, sus#in!tor al corului Madrigal, de-a lungul timpului î"i aduce 
contribu#ia masiv! la dezvoltarea fenomenului muzical românesc, f!cându-l cât 
mai accesibil "i mai cunoscut în toate mediile culturale din #ar! "i str!in!tate.

Prin prisma profesiei mele, de maestru de cor al TNOB „Oleg Danovski” 
Constan#a, am fost atras de perioada în care maestrul a activat ca director al 
Operei Române din Bucure"ti. A fost o perioad! în care lipsurile materiale erau 
evidente dar, interesant! este activitatea managerial! ce a permis ca standardul 
profesional s! fie la cote maxime, condi#iile necesare unei bune activit!#i (reper-
toriu amplu, profesionalism artistic, promovarea crea#iei de calitate) fiind îndepli-
nite în totalitate. Astfel, în aceast! perioad! au loc anual un num!r de aproxima-
tiv 6-7 relu!ri sau premiere de oper! sau balet, în ciuda dificult!#ilor financiare. 
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Simpozionul Na!ional «Petre Brâncu"i»

Dintre acestea, amintim:
- operele Carmen, Bal Mascat, Lucia di Lamermoor, Nunta lui Figaro, Don 

Giovanni, Povestirile lui Hoffmann, Giannischicchi, Nabucco, Walkiria, Olandezul 
Zbur!tor, Tanhäuser, Lakmé, Cneazul Igor.

- promovarea unor compozitori români precum: D. Popovici, M. Jora, L. 
Alexandra, Ghe. Dumitrescu, S. Nichifor, T. Bratu, C. P. Basacopol, C. Tr!ilescu, D. 
M. Goia, P. Bentoiu, A. Vieru, T. Olah, C. Cezar, din lucr!rile lor amintim: Cr!iasa 
Z!pezii, Noaptea cea mai lung!, Interogatoriul din zori, Demoazela M!riu#a, Orfeu, 
Inim! de copil, Alb! ca z!pada, Amorul doctor, Cântec înalt, Meandre, Speran#a, 
Vibra#ii contemporane, Povestea micului Pan, Alpha Lyre, Motanul înc!l#at, Ioan 
Vod! cel Cumplit, Hamlet, O noapte furtunoas!, B!lcescu, etc.

La toate acestea se adaug! un num!r impresionant de serate muzicale 
având ca subiect o tematic! divers!, "i în care erau invitate personalit!#i ale 
scenei lirice precum Magda Ianculescu, V. Teodorian, Elena Cernei, Nicolae 
Herlea, Dan Iord!chescu, D. Ohanesian.

Observ!m c! pe lâng! „obsesia” profesional artistic!, educarea publicului 
reprezenta un deziderat. Se interpretau s!pt!mânal titluri diverse din crea#ia 
autohton! "i universal!, „primenite cu nume de cânt!re#i consacra#i "i tineri” 
(dirijorul "i compozitorul Stelian Olaru). Nu lipseau din aceste spectacole cânt!-
re#i, balerini "i dirijori din #ar! "i str!in!tate ca invita#i, toate aceste aspecte re-
prezentând rezultatul echilibrului asigurat de maestrul Petre Brâncu"i, al respec-
tului acordat de domnia sa tuturor angaja#ilor "i invita#ilor precum "i a faptului c!, 
în ciuda lipsurilor din acea vreme a reu"it s! asigure un climat artistic propice 
actului cultural de mare calitate. Men#ionez "i permanenta grij! privind promova-
rea tinerilor soli"ti în scopul asigur!rii viitorului artei lirice din România.

În final, a" dori s! adaug câteva cuvinte ale maestrului C!lin Han#iu, prim 
solist al trupei de balet „Fantasio” înfiin#at! "i condus! de celebrul coregraf 
„Oleg Danovski”. Invitat în numeroase rânduri pe scena operei, uneori împreun! 
cu întreg ansamblul, vorbe"te despre interesul cu care erau a"tepta#i precum "i 
de oportunitatea afirm!rii artistice creat! de maestrul Brâncu"i arti"tilor din pro-
vincie. Lacul lebedelor, Frumoasa din p!durea adormit!, Sp!rg!torul de nuci, 
Francesca da Rimmini, Mandarinul miraculos, reprezint! câteva titluri sus#inute 
de artistul const!n#ean pe scena operei. Aceast! colaborare a deschis por#ile 
concuren#ei loiale, a realizat prietenii ce au d! inuit în timp datorit! 
NORMALIT%&II PROFESIONALE $I ARTISTICE (s.n.) gândite "i promovate de 
maestrul Petre Brâncu"i.

Maestru de cor Adrian Stanache
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Titu Pâni!oar"  Cristian Brâncu#i  Lauren$iu Popescu

  Amintiri din studen$ie

Într-una din zilele trecute, str!b!tând holul principal al Conservatorului (azi 
UNMB) am z!bovit câteva momente asupra tablourilor cu rectorii acestui l!ca" 
de cultur!. Nume mari, interpre#i celebri, compozitori, muzicologi, începând cu 
anul 1977 am avut privilegiul s!-i cunosc pe to#i cei care au condus aceast! in-
stitu#ie, atât ca student cât "i ca profesor. A" vrea s! a"tern acum câteva rânduri 
despre profesorul "i muzicologul Petre Brâncu"i.

M-a impresionat întotdeauna prin elegan#a, sobrietatea "i severitatea sa 
care, de fapt, ascundeau un om blând "i sensibil. Am avut bucuria s! fiu studen-
tul domniei sale la disciplina Istoria muzicii române"ti, fiind unul dintre aceia pe 
care maestrul îi aprecia, în special, pentru calitatea „vestitelor” referate pe care 
trebuia s! le concepem cât mai aproape de performan#ele unui muzicolog des!-
vâr"it. Erau, de fiecare dat!, o provocare pentru noi. Avea darul de a ne c!p!ta 
c!tre performan#! cu un tact pedagogic remarcabil.

Exist! "i o amintire comic!. Înc! din primul an de facultate am fost selec#i-
onat în corul facult!#ii. Într-una din zile, domnul Rector a venit în sala Kiriac s! 
ne asculte. Era maestrul Petre Cr!ciun cu noi "i înainte de a începe s! cânt!m, 
domnul Rector a aruncat o privire spre partida de bas. Eu am încremenit... pen-
tru c! tot semestrul m-am strecurat în "coal! ascunzându-mi podoaba capilar! 
remarcabil! (lucru interzis în acele vremuri), iar acum, apare domnul Rector 
privind fix c!tre mine. Eram transpirat leoarc! "i tremuram. Apoi, cu un gest ca-
tegoric care m! viza, acesta îmi spune: „Te tunzi”! Lini"te total! pre# de câteva 
secunde apoi, se aude glasul meu firav "i tremur!tor: „Când”? A urmat o explo-
zie de râs general! "i am fost...iertat.

Conf. univ. dr. Marcel Octav Costea 
Bucure!ti, 2013


