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SIMPOZIONUL NA!IONAL 

PETRE BRÂNCU"I
EDI!IA A XI-a

Târgu-Jiu, 25 mai 2013

Consiliul Local !i Prim"ria Municipiului Târgu-Jiu
Liceul de Muzic" !i Arte Plastice ”Constantin Br"iloiu” Târgu-Jiu

Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”
Biblioteca Jude#ean" ”Christian Tell”



Avem deosebita pl!cere de a v! invita la lu-
cr!rile Simpozionului  Na"ional Petre Brâncu#i, edi-
"ia a XI-a, care vor avea loc la Târgu-Jiu, în Sala 
Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu”, duminic!, 
25 mai 2013, începând  cu ora 1000, conform pro-
gramului al!turat.

Tema simpozionului: ”Discipolii prof. univ. 
dr. muzicolog Petre Brâncu!i” - partea II.

Prezen"a Dumneavoastr! ne onoreaz! #i v! 
a#tept!m cu bucurie!

                           Primar,
 Dr. ing. FLORIN CÂRCIUMARU

Domnului (Doamnei)

_________________________________



Program de desf#$urare a lucr#rilor simpozionului
Duminic!, 25 mai 2013, ora 10 

- Deschiderea lucr!rilor simpozionului, de c!tre prof. dr. Mihaela San-
da Popescu

- Alocu"iuni ale reprezentan"ilor autorit!"ilor publice jude"ene #i locale

I. Comunic#ri ale invita%ilor la Simpozion:

Prof. Lauren&iu Popescu - titlu rezervat

Petre Rusu - realizator TVR - ”Maestrul Petre Brâncu!i, dasc"lul cu 
har unic !i daruire total", care a luminat drumurile  !i sufletele mul-
tor slujitori ai muzicii române!ti

Conf. univ. dr. Livia Teodorescu - Petre Brâncu!i, protector carismatic 
al muzicii române!ti în anii optzeci.

Prof. Florin Berculescu - Puterea Cuvântului

Conf. univ. dr. Rodica Nicolaescu - AB IMMO PECTORE

Prof. dr. Gheorghe Gorun - directorul Colegiului Na%ional 
„Spiru-Haret”  - titlu rezervat

Prof. univ. dr. Cristian Brâncu$i  - titlu rezervat

Prof. dr. Mihaela Sanda Popescu, - Sinergia dasc"l - discipol

Muzicolog Vasile Tomescu - Cristian Brâncu!i, un muzician de elit"



II. Program artistic
Radu $i Anca Sinaci (violoncel $i vioar!).
În program lucr!ri de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amade-

us Mozart $i Reinhold Glier.

III. Evaluarea lucr#rilor simpozionului
Înmânarea diplomelor de excelen"! din partea Prim!riei #i a Con-

siliului Local Târgu-Jiu, participan"ilor care au contribuit la organizarea #i 
desf!#urarea lucr!rilor simpozionului.

Cuvânt de închidere a manifest!rii, doamna prof. dr. Mihaela 
Sanda Popescu.
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Psihologia "i pedagogia… arhaisme?
              (Acta, non verba!; „Ra#iune, nu afec#iune!”)

        „Prostia e sora cea mai bun" a r"ut"#ii” Sophocle
        „Fere!te, Doamne, omul de teroarea prostiei” Macol

Psihologia (no"iune care provine din grece#tile psiche = suflet #i logos = 
cuvânt, teorie, studiu) denume#te #tiin"a despre om, despre sufletul s!u (imate-
rial, necorporal care… „tr!ie#te în om pân! la moartea acestuia”), dimensionân-
du-i (prin procese specifice) întreaga via"! interioar! (psihic!). „Sufletul e cel 
care st! pe car, corpul este carul, intelectul e vizitiul, mintea frâul #i sim"urile 
sunt caii” (Texte vedice din upani#ade).

Preocup!ri asupra unor asemenea procese, prin Platon #i Aristotel, s-au 
f!cut remarcate înc! din Grecia antic!. Cercet!ri f!cute ne spun c! no"iunea ca 
atare s-a creat în secolul 14 ca, în secolul 17, aceasta, prin studiile unor teoreti-
cieni ai domeniului, s! se apropie foarte mult de preocup!ri filosofice încât, în 
secolul 18, no"iunea psihologie „s! devin! uzual!, ca parte integrant! a filosofiei”.

Secolul 19 antreneaz! #i mai multe min"i în studierea problemelor psiholo-
giei care, complementar, apeleaz! #i la alte #tiin"e, antrenând, în felul acesta, 
contribu"ii antropologice, fiziologice, biologice, sociologice etc., ceea ce duce #i 
la apari"ia primelor laboratoare de psihologie, formulându-se „clar #i solid” obiec-
tul psihologiei ca, în secolul 20, aceast! ramur! a filosofiei, prin… gestualism, 
freudianism, behaviorism etc., s!-#i creeze adev!rate (#i numeroase)… #coli de 
psihologie, conturându-se chiar #i diferite compartimente ale acesteia (psiholo-
gie cognitiv!, a copilului, a muncii, a industriei, a ingineriei, psihologie animal!, 
abisal! etc.). 

Aceast! #tiin"!, p!strându-#i obiectivele defini"iei, ne ofer! instrumente cu 
ajutorul c!rora trebuie s! în"elegem psihicul omului (sau al comunit!"ilor uma-
ne), cu particularit!"ile lor (esen"iale #i constante) care, pe lâng! stimularea co-
gni"iei umane, spre folosul major al acestora, le putem orienta (competent) #i 
spre educa"ia intelectual! #i, în general, în orientarea benefic!, în via"!. 

Dup! o experien"! de peste cincizeci de ani la catedr!, am, cred, dreptul 
s!-mi pun câteva întreb!ri. În România timpului nostru, asemenea deziderate au 
aplicare practic! #i benefic! pentru om? Din p!cate, nu se poate r!spunde pozi-
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tiv decât „doar par"ial #i cu mare îng!duin"!”. Cercet!rile (aplicative #i funda-
mentale), inclusiv, în domeniul psihologiei, sunt încurajate? Sunt (#i într-un caz 
#i în cel!lalt) suficient de explicate #i pertinent motivate?

 Gre#im, oare, când afirm!m c!, în sistemul de înv!"!mânt românesc, psi-
hologia a fost… îmbrâncit! (cu o u#urin"! revolt!toare) din programele #colare? 
Aceast! #tiin"! despre om, despre structura sa psihic! (important! pentru cu-
noa#terea #i orientarea sa în via"!) cred c! a fost neglijat! (de multe ori, în fa-
voarea unor interese mercantile), care n-au l!sat loc nici m!car unor explica"ii 
ale acestui fenomen revolt!tor (care nici nu s-ar fi putut motiva), apreciindu-se, 
probabil (sigur de… nechema"i în func"ii de decizie), c! luarea-n serios a aces-
teia, ar fi o pierdere de timp #i preg!tirea celor care trebuie s! o predea în 
#coal!, ca #i studiul acesteia de c!tre tineret, nu-#i mai au rostul, priorit!"ile tine-
retului de azi (în mare parte) fiind cu totul altele… pe lâng! obliga"iile #colare

Chiar a#a! De ce ar mai interesa #i la ce ar folosi, de exemplu, cuno#tin"e 
despre… senza"ii #i felul lor? Sau, ce este adaptarea? (când aceasta, în varian-
t!… pragmatic!, româneasc!, se înva"!… din mers?). Mai intereseaz! pe cine-
va ce este percep"ia? Dar reprezentarea? Ce-i aten"ia, de câte feluri este #i cum 
se educ!? Ce e memoria, care sunt tipurile #i calit!"ile acesteia? Mai are rost s! 
educ!m memoria la tineret? Dar imagina"ia, ce este? Gândirea, calit!"ile #i pro-
cesele acesteia, mai intereseaz! pe cineva? Cum se educ! #i aceasta, de care 
omul are nevoie toat! via"a? Auzi! S! se studieze procesele psihice! Ce-s emo-
"iile, dar dispozi"iile? Ce e voin"a (care are preten"ia s!-i studiem multe… alea?). 
Ce-s acelea deprinderi? Dar obi#nuin"e? Dar… aptitudini? Ce e temperamentul? 
Dar talentul? Dar… caracterul?!!!

Con"inuturi ale psihologiei? Fugi, domnule, de aici cu toate acestea c!… 
supraîncarci procesul de înv!"!mânt #i, mai ales, pe m!ria-sa elevul (sau stu-
dentul) care, în timp ce prime#te note mari #i foarte mari pentru… neinteres, 
declar! deschis c!… nu-l intereseaz! #coala. Dac! e ascultat #i… nu scoate o 
vorb!, pentru care, profesorul, în loc de 2, îi d! 4, elevul î#i ia haina #i… pleac! 
din clas!!!! Din comportamentul (al elevilor) acestora se #tie ce-i intereseaz!! 
„Tribuna înv!"!mântului” nu-i citit! #i de …ministru? %i? %i…nimic!

Psihologia, ca #i pedagogia (alt! #tiin"! pedagogic!, care are importan"! 
major! în preg!tirea celor care vor deveni cadre didactice), ca #i metodica pre-
d!rii fiec!rei discipline #colare #i universitare sunt obiecte de înv!"!mânt cu sfe-
re #i rost foarte precis, absolut necesare preg!tirii viitorilor dasc!li din sistemul 
de înv!"!mânt, care, privite responsabil, nu pot face nici cel mai mic rabat în 
însu#irea lor, pentru desf!#urarea unui înv!"!mânt de calitate. St!pânirea aces-
tor obiecte de înv!"!mânt, #i o instruire f!r! repro# a con"inuturilor care trebuie 
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predate, un comportament moral f!r! fisuri, vor face din fiecare cadru didactic 
un factor benefic înv!"!mântului românesc #i… omului, în general.

Dar, dac! e adev!rat c! tot mai mul"i absolven"i de facult!"i sunt, de fapt, 
doar… „purt!tori de diplome” de la facult!"i (c!rora nici fa"ada nu le-au v!zut-o), 
sau de la facult!"i care, imediat dup! 1989, au eliberat… diplome pe band! ru-
lant! „studen"ilor, la zi”, care n-au trecut pe acolo #i au mers doar dup! diplome? 
Dac! e adev!rat (cum se tot vorbe#te) c! mul"i din asemenea absolven"i sunt 
#i… doctori care, predau în înv!"!mântul superior? Ce calitate a înv!"!mântului 
vor asigura astfel de… doctori, când ei, nici nu #tiu ce caut! prin clas! sau aul!? 
%i, cum sunt „speciali#ti în… orientare”, la to"i elevii #i studen"ii (ca s! nu fie 
probleme) dau note mari #i foarte mari #i… totul e OK! Cât câ#tig! în calitate un 
asemenea înv!"!mânt, cu o predare… dup! ureche?

Factorii de decizie pot (#i, mai ales, vor?) s! stopeze acest fenomen, 
care… se perpetueaz!? %i, de fapt, ace#ti factori, au competen"a necesar! 
func"iei pe care o de"in? Oare de ce nu se vrea s! se #tie c! elevul, studentul 
sau subordonatul, totdeauna „simte” (#i nu se în#eal!) c! cel din fa"a lui e st!-
pân pe materia pe care o pred!, sau pe obliga"iile pe care le are, este foarte 
bine preg!tit, pred! sau… func"ioneaz! din tot sufletul, caz în care este… „ur-
mat” de elevi, studen"i sau subordona"i, sau… este un am!rât (ajuns acolo 
prin…) care, deseori, vrea s! se impun! prin cu totul altceva decât recomand! 
psihologia, pedagogia, metodica sau… deontologia profesional!, sc!zându-i tot 
mai mult prestigiul pe care vrea s! îl aib!? Oare care s! fie motivele pentru 
care, dup! unele cadre didactice se arunc! cu cret!, hârtie mototolit!, li se r!s-
punde obraznic etc.?

%i, de fapt, de ce astfel de comportamente se întâmpl! doar la anumite 
cadre didactice? %i, iar!#i, de ce asemenea comportamente (indecente) ale ele-
vilor nu sunt reclamate de cadrul didactic insultat? Nu cumva de fric! s! nu i se 
spun! c!-i…incompetent #i nu prea are ce c!uta prin #coal!? Chiar nu se în"e-
lege c! asemenea…impostori arunc! o pat! nemeritat! asupra înv!"!mântului? 
Iat!, motive prin care psihologia, pedagogia #i metodica pred!rii diferitelor disci-
pline #colare trebuie foarte bine cunoscute #i aplicate. Neglijarea acestora va 
m!ri ritmul mar#ului înv!"!mântului spre pr!bu#ire, problem! care trebuie nea-
p!rat îndreptat! de organele de decizie ale înv!"!mântului românesc.

Sau, mergându-se pe o minim! rezisten"!, se crede c! înv!"!mântul e o… 
glum! #i… merge de la sine? E o gre#eal! condamnabil!, care trebuie corectat! 
chiar de la… organul de decizie. %i mai condamnabil este faptul c! dac! aseme-
nea deciden"i „nu s-au omorât cu #coala”, fac din aceasta o… glum! (foarte 
p!gubitoare, pentru… stimularea înv!"!ceilor). Dac! tot asemenea… deciden"i 
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fac afirma"ii… aiuritoare (sigur c!… din convingere), afirmând, de exemplu, c! 
„"ara n-are nevoie de… filosofi” (ca #i de al"i speciali#ti ai diferitelor domenii), ci 
de… tinichigii, încât un alt nechemat (pe func"ie de ministru) a redus orele de 
filosofie-n licee, ca profesori redutabili s! fie acum… #omeri, incompeten"a deci-
den"ilor respectivi e mai mult decât dovedit!. S! ne mai mire c! asemenea… 
deciden"i, cu zâmbetul pe buzele lor senzuale vor cere #i desfiin"area „Centrului 
de logic! al Academiei”, „Institutului Cultural Român” etc. Oare, dup! ce psiho-
logia, pedagogia #i metodica pred!rii fiec!rei discipline de înv!"!mânt (pentru 
care nici nu mai sunt profesori care s! le predea) se vor neglija total, va mai 
trece mult timp pân! când, din mormanul de minte #i competen"! de care (pe 
invers) asemenea indivizi nu mai au loc, vor dispune desfiin"area întregului înv!-
"!mânt #i a oric!rei manifest!ri de via"! spiritual! româneasc!? 

Oare unor asemenea… deciden"i le spun ceva nume ca ale unor profesio-
ni#ti în domeniu, ca H.I. Hemholtz, W. Wundt, G. Th. Fechner, A. Binet, 
Descartes, Locke, Mill, Hume, E. H. Weber etc. (ca s! lu!m absolut la întâmplare 
doar câteva competen"e), care au slujit înv!"!mântul? Dar, mai apropiat de noi, 
Spiru Haret le spune ceva? %tiu asemenea… deciden"i c! totdeauna România a 
avut înv!"!mânt #i cadre didactice renumite pe plan european #i mondial? 
Genera"iile mai vârstnice ale cadrelor didactice oricând pot depune m!rturie în 
acest sens. Este chiar atât de greu s! se priceap! c! înv!"!mântul românesc, 
pentru a reveni la cota atins! cândva, nu se poate lipsi de cadre didactice care s! 
cunoasc! foarte bine psihologia, pedagogia #i metodica pred!rii, s! se con#tien-
tizeze c! no"iunile enumerate mai sus, sunt obligatorii pentru un înv!"!mânt de 
calitate #i viitori oameni bine instrui"i #i educa"i ai "!rii? Nu se gânde#te nimeni 
nici la îmbog!"irea vocabularului activ al tinerilor de azi, maturii de mâine? 

Oare se crede c! dac! acum Europa are motive s! râd! de probe indubi-
tabile de semi-analfabetism românesc, în viitor va avea suficiente func"ii (foarte 
bine pl!tite) pentru al"i #i al"i semianalfabe"i români? Cui folose#te alungarea 
psihologiei, pedagogiei #i metodicii în zona… arhaismelor? Pedagogia (alt! #ti-
in"!… îmbrâncit!), cea care în strâns! leg!tur! cu procesele psihice (cu psiho-
logia), prin diferite strategii suficiente #i eficiente, oferea cândva argumente prin 
care demonstra c! instruc"ia #i educa"ia (ce-or mai fi #i alea?), care se desf!#u-
rau (cu toat! responsabilitatea) în procesul de înv!"!mânt, au un caracter logic, 
necesar #i permanent, #i trebuia luat! ca atare, #tiin"! al c!rei con"inut era foar-
te bine st!pânit de toate cadrele didactice pentru a o aplica minu"ios la catedr!, 
eficien"a acesteia fiind mai mult decât demonstrat!. Acum, aceasta chiar nu mai 
este necesar!! Oare, cei care au purtat nume ca J. J. Rousseau, J. Amos 
Komensky, J. Piaget, G. W. Allport etc., etc., sau… mai de-ai no#tri, ca, Spiru 
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Haret #i, mai aproape, N. Apostolescu, V. Pavelcu, %t. Odobleja, I. Bonta#, I. 
Cerghit, M. Golu, V. &ârcovnicu, #i mul"i, mul"i al"ii, de ce n-au avut norocul s! li 
se demonstreze acum „ce” #i „cum” trebuie f!cut în înv!"!mânt #i #i-au risipit 
via"a cu lucruri… neinteresante?

Ar fi putut vedea cum totul, atât de important pentru eficien"a sistemului de 
înv!"!mânt, se poate expedia, în… firave module pedagogice (în care, de multe 
ori, nici cei care le gestioneaz! nu cred) #i c!, de fapt, cadrul didactic poate fi 
orice… „purt!tor de diplom!”, f!r! s! #tie psihologie, pedagogie sau metodic!, 
înv!"!mântul românesc mergând acum „à la légère”, pe… scurt!tur!, cultivân-
du-se o condamnabil! acrasie? Rezultate? Pe cine mai intereseaz!? Ex nihilo, 
nihil! Totul e… coniven"!.

Chiar nu mai intereseaz! înv!"!mântul românesc pe români? Nu cumva, o 
analiz! axiologic! foarte serioas! va concluziona c! înv!"!mântul nostru trebuie 
regândit, pornind chiar de la… zero, prin aplicarea „ab imo pectore” a unui… 
mutatis mutandis?

Latinii au o zis!: „pic!tura g!ure#te piatra nu prin for"!, ci prin continua ei 
c!dere!” Câte asemenea pic!turi au trebuit s! cad! pentru ca acum înv!"!mân-
tul românesc s! fie… ciuruit? Se poate, oare, repara ceva „dac! r!ului nu i se 
atac! temeliile” (Vauvenargues)? Se #tie foarte bine c! adev!ra"ii dasc!li prove-
neau din fostele #coli normale (pedagogice), unde psihologia, pedagogia, meto-
dica #i, mai ales, practica pedagogic! (urmat! de analize minu"ioase), cizelau 
viitorul dasc!l pân!-n cele mai mici am!nunte? Facult!"ile urmate, dup! aceea, 
preg!teau… speciali#ti ai diferitelor discipline #colare, baza… metodic! r!mâ-
nând #colile normale (pedagogice). Cine are interes ca înv!"!mântul românesc 
s! mearg! din r!u, în mai r!u #i s! nu fie orientat de… dasc!li adev!ra"i, nu de 
improviza"i, speciali#ti în… nimic, c!rora li se pare c!-i d! competen"a afar! din 
cas! #i în domeniul înv!"!mântului #i… dau cu pumnul în mas!?

Prof. Marin Col%an




