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Joi, 20 noiembrie 2003. În sfârşit. A sosit mult aşteptatul eveniment. 
Lansarea acestei cărţi, prima din seria celor care, sperăm, îi vor urma în anii ce 
vin. O carte reuşită care, dacă ar fi depins de autori, putea să fie mai arătoasă, 
„în ţiplă”, cu copertă color şi plastifiată. Numără 160 de pagini, tipărită în 
condiţii deosebite, atrăgătoare. Câteva zeci de cărţi îşi aşteaptă cititorii pe masa 
micului prezidiu încă neconstituit.  

Sala este plină de iubitori de frumos şi de muzică, de la elevi, până la 
dascăli, invitaţi obişnuiţi, reprezentanţi ai oficialităţilor locale, diferite instituţii, 
pensionari, reprezentanţi ai mass-media locală, rude ale familiei Brâncuşi., în 
mijlocul cărora se află cei din familia lui Petre Brâncuşi: Marietta - soţia 
muzicologului, Cristian - fiul, Jeni Butaru - sora Mariettei şi Emanoil Barbu - 
fratele Mariettei.  

Emoţii de-o parte şi de alta, ca la orice festivitate. Atât din partea par-
ticipanţilor, mai ales a celor pregătiţi să ia cuvântul, dar şi din partea 
organizatorilor, trecând în revistă până şi cele mai mici „retuşuri” din program, 
încât totul să iasă bine.  

Gazdele, în persoana celor doi directori ai Muzeului Judetean, Vasile 
Marinoiu şi Gheorghe Calotoiu, şi-au făcut datoria punând la punct sala, ba 
chiar cu o mică expoziţie de pictură a elevilor din Târgu-Jiu, pe peretele lateral 
special amenajat cu panouri. Nu lipsesc sticlele cu apă minerală, florile şi mai 
ales câteva instrumente muzicale ale elevilor de la Liceul de muzică şi arte 
plastice „C. Brăiloiu” Târgu-Jiu, dar şi de la Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu,  

Ca de obicei, în ultima clipă soseşte şi Ion Sanda, „ministrul” Culturii din 
Gorj. Imediat se constituie ad-hoc un mic prezidiu, printre cei nvitaţi făcând 
parte: Alexandra Andrei - directorul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” şi 
moderatorul discuţiilor ce se vor purta, Ion Sanda, Gheorghe Gorun, Vasile 
Marinoiu, Marin Colţan, Titu Pânişoară şi Cristian Brâncuşi, ca invitat de 
onoare. (În cele ce urmează, autorii reproduc întocmai discuţiile purtate, care 
sunt înregistrate pe reportofon).  

Alexandra Andrei, directorul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” şi 
moderatorul discuţiilor purtate pe marginea cărţii „Prof. univ. dr. muzicolog 
Petre Brâncuşi”, dă tonul, vorbind despre personalitatea marelui muzicolog 
Petre Brâncuşi, despre importanţa organizării Simpozionului naţional, dar şi a 
editării unor asemenea cărţi.  

- Se cuvine să aducem mulţumiri prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi, 
profesorilor de la Liceul de muzică şi arte plastice din Tg-Jiu, elevilor pe care 
aceştia îi îndrumă şi care ne vor demonstra că arta este cea mai la îndemâna 
noastră pentru a fi mai frumoşi, mai buni, mai sentimentali, mai înţelegători, 
profesorilor care predau această disciplină plăcută şi absolut necesară, pentru 
educaţia noastră, a tuturor, tuturor celor prezenţi astăzi aici, în sala Muzeului 
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Judeţean, spre a participa la o manifestare culturală care subliniază faptul că de 
o bună perioadă de vreme şi noi, gorjenii, am intrat în normalitate sută la sută, 
putem spune, fără emoţii. De ce? Pentru că de ceva timp avem memoria bună, 
avem inima dreaptă şi ne aducem aminte de cei care reprezintă extrem de mult 
pentru trecutul, prezentul şi pentru viitorul acestei comunităţi şi, de ce nu?, al 
întregii naţiuni. Suntem în stare, la ora actuală, într-o relaţie de colaborare din 
ce în ce mai benefică, cu societatea civilă, să aniversăm, să comemorăm, aşa 
cum ştim, cu talentul organizatoric de care dispunem, cu mijloacele financiare 
pe care le avem la îndemână, personalităţi marcante, nu doar ale judeţului Gorj, 
ci ale culturii naţionale şi de multe ori universale.  

Ei bine, manifestarea de astăzi este un exemplu elocvent al acestei 
colaborări între societatea civilă, prin reprezentanţii ei, şi instituţiile de cultură 
de la nivelul judeţului, aşa cum simpozionul din acest an, dedicat personalităţii 
lui Petre Brâncuşi, a demonstrat că, prin aceşti reprezentanţi, o societate civilă 
are mai multă influenţă asupra administraţiei publice locale decât reuşim să 
avem noi, uneori, şefii de instituţii. Pentru că noi avem o subordonare ierarhică, 
pe când cetăţeanul este acel El, cu „e” mare, lui trebuie să-i răspundem, faţă de 
el avem nişte responsabilităţi directe şi, în consecinţă, trebuie să le onorăm,  

Evenimentul de astăzi înseamnă rezultatul acestei iniţiative a societăţii 
civile, care a colaborat perfect cu autorităţile administrative şi cu instituţiile de 
cultură, rezultatul palpabil, concret, fiind această carte care reuneşte lucrările 
simpozionului din vară. Din fericire, la un interval foarte scurt de la acel 
simpozion şi până acum s-a reuşit tipărirea într-un volum a lucrărilor unui 
simpozion, cartea fiind formată nu doar din alocuţiunile şi comunicările 
susţinute atunci de cei care l-au cunoscut pe marele profesor, pe marele caracter, 
pe marele cetăţean al Gorjului şi al României, ci şi dîn rezumatul tezei de 
doctorat, o iconografie care ilustrează că Petre Brâncuşi, nu a fost doar un 
profesionist, ci a fost în primul rând un om, un cetăean,  un mare caracter, un 
model complet pentru noi, cei de astăzi.  

Sunt convinsă că această carte are o adresabilitate extrem de largă. În egală 
măsură poate servi celor care predau muzică, la nivele mai mici sau mai mari, 
poate servi adulţilor deja formaţi, care se pot raporta, cu mai multă sau mai 
puţină emoţie, la un om ce reprezintă un model fără cusur - Petre Brâncuşi, şi 
pot apoi să se situeze pe o scară a valorilor morale acolo unde le este locul, dacă 
au curajul s-o facă. Ea se adresează, la fel de bine şi cu aceeaşi eficienţă, 
adolescenţilor, celor care trec pragul bibliotecilor publice sau şcolare, în cău-
tarea unor modele pentru viitorul lor civic şi profesional. Pentru că, într-adevăr, 
Petre Brâncuşi este răspunsul la foarte multe întrebări pe care tinerii şi le pun nu 
de puţine ori.  

Sunt atâtea cuvinte frumoase, rostite la adresa omului şi profesionistului 
Brâncuşi în această carte, încât ţi se pare sărac vocabularu1 limbii române, deşi 
nu cred că este aşa şi nu ştii ce să mai găseşti pentru a mai adăuga ceva. La fel 
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de frumos se vorbeşte despre om, la fel de frumos se vorbeşte despre profesor, 
la fel de frumos se vorbeşte despre şeful unor instituţii naţionale remarcabile, de 
artă şi cultură. De altfel, şi titlurile, cu care a fost recompensat şi înainte şi după, 
sunt o ilustrare a faptului că a ştiut să rămână om şi profesionist, în ciuda 
vremurilor. Aşa încât, noi, cei de astăzi, nu cred că mai putem să ne justificăm, 
într-o anume situaţie, că suntem incomodaţi şi nu ne putem desfăşura. A 
demonstrat marele Petre Brâncuşi, în ciuda unor probleme materiale, pentru 
alţii insurmontabile şi cea mai la îndemână scuză pentru eşecul în viaţă, că 
verbul „a putea” este aproape identic cu „a voi”, că poţi urca frumos, cinstit, 
corect, pe scara unei ierarhii profesionale, în primul rând, fără să treci aiurea 
peste nici o treaptă şi să nu ai niciodată o strângere de inimă atunci când ţi se 
vor enumera titlurile dobândite.  

Frumuseţea morală, în armonie perfectă cu frumuseţea fizică, despre  care 
vorbesc cei care l-au cunoscut, este parcă de invidiat pentru oricine aspiră la 
perfecţiune. Şi cine nu aspiră la perfecţiune? Şi cine nu aspiră la un loc mai sus, 
pe scara valorilor? Mai ales cei care sunt în slujba artei. Şi arta înseamnă 
perfecţiune.  

Oricât am căuta în traiectoria socială, civică, profesională, morală a lui 
Petre Brâncuşi, nu vom găsi imperfecţiuni. Rămâne o evoluţie de invidiat, 
pentru noi toţi un model aproape perfect.  

Merită relevat rolul iniţiatorilor Simpozionului dedicat marelui Petre 
Brâncuşi şi trebuie să recunosc că iniţiativa nu ne-a aparţinut în primul rând 
nouă, instituţiilor de cultură, ci acestei societăţi civile faţă de care respectul 
nostru creşte cu fiecare zi. Şi dacă odată spuneam, de exemplu, despre 
bibliotecă, faptul că ea nu poate exista decât dacă sunt autori, dacă sunt editori, 
dacă sunt critici şi apoi cititori şi autorităţi administrative, astăzi trebuie să 
adaug că o astfel de instituţie de cultură poate funcţiona mult mai bine dacă 
societatea civilă se respectă pe ea însăşi şi joacă rolul despre care tot vorbim de 
prin 1990 şi despre care s-au scris şi cărţi, şi nu puţine, în speranta de a o 
dezmorţi şi a o pune la treabă. Nu prea poate uneori mai mult decât cei 
instituţionalizaţi. Şi atunci, trebuie să le mulţumim celor cu iniţiativa. Sigur că, 
fără o colaborare cu Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional 
nu s-ar fi ajuns la tipărirea acestei cărţi, fără participanţii la simpozion, cartea nu 
ar fi apărut. Fără atâtea alte contribuţii, n-ar fi fost posibilă organizarea 
manifestării de astăzi şi toţi merită mulţumirile de rigoare.  

Dar, am ţinut să spun că dacă noi, uneori, suntem prinşi cu treburi 
administrative şi, Doamne fereşte (!), mai putem neglija ceva, este bine că 
cineva este acolo, lângă noi, şi ne atrage atenţia că mai avem încă multe de 
făcut. 

Şi pentru că directorul Direcţiei de cultură, culte şi patrimoniu cultural 
naţional Gorj a avut un rol esenţial în tot ceea ce s-a întâmplat în iunie şi în ceea 
ce se întâmplă astăzi aici, am să-l rog pe domnul profesor Ion Sanda să ne 
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spună ..... părerea domniei sale despre ce se întâmplă, astăzi, aici ...  
 

                                                 * * * 

 
- Vă multumesc, doamna directoare Alexandra Andrei, şi în calitate de 

moderator al acestei frumoase sărbători de spirit, şi în calitate de director al 
Bibliotecii Judeţene Gorj, care aţi înţeles de fiecare dată şi aţi sărit de fiecare 
dată să puneţi umărul, să întregim, de fiecare dată, repet, aceste sărbători de 
spirit.  

Onorat prezidiu, înaltă şi distinsă familie, onorată asistenţă, cu un sfert de 
oră înainte de a începe această sărbătoare, spun, de suflet, de spirit, am ieşit din 
Prefectură şi din Consiliul judetean, am luat legătura cu domnul prefect şi cu 
domnul preşedinte Mischie. Acolo se afla şi domnul primar Florin Cârciumaru. 
Şi m-au rugat să transmit, în mod special distinsei familii Brâncuşi, toate urările 
de bine şi tuturor celor care sunt prezenţi. Problemele sunt esenţiale, la ora 
actuală, cei care sunt aici, reprezentanţii presei, radioului şi televiziunii, vă 
multumesc că v-aţi rupt de acolo, de la conferinţa aceea de presă şi aţi venit la 
această acţiune. Deci, m-au investit pe mine, în calitate de director al Direcţiei 
judetene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj, să vă aduc 
acest mesaj de mulţumiri.  

Spunea doamna Alexandra Andrei că societatea civilă a avut un rol 
extraordinar în ceea ce priveşte şi organizarea simpozionului, pentru o mare 
valoare a culturii şi civilizaţiei româneşti şi mondiale, spun acest lucru, şi 
bucuria este şi mai mare de partea noastră că profesorul universitar dr. Petre 
Brâncuşi a fost, este şi va rămâne pentru eternitate gorjean get-beget, un vlăstar 
al neamului Brâncuşilor care şi-au propus dintotdeauna, de aici, din Gorj, să 
străbată eternitatea pe ruta Târgu-Jiu - Zenit. Am parafrazat un poet gorjean. 
(aplauze).  

Desigur, noi, instituţiile de cultură, suntem ca într-o familie şi mă bucur că 
presa a sesizat acest lucru - presa, radioul şi televiziunea. Nu avem nimic de 
împărţit şi, mă rog, suntem şi oameni care am hălăduit aproape treizeci de ani pe 
tărâmul acesta al culturii, ne apropiem şi de pensie, dar suntem siguri că ştim pe 
mâna cui să lăsăm instituţiile de cultură. Că ne-am pregătit oamenii care să vină 
după noi şi, bineînţeles, să ia exemplul de la noi, să ştie precis ce au de făcut cu 
viaţa spirituală a judeţului Gorj.  

Fac o paranteză, spunându-vă, nu ca să ne autolăudăm. Noi suntem o 
familie. Iată, aici este şi directorul Centrului Judeţean al Creaţiei. Este directorul 
Muzeului Judeţean. Aici se află directori de şcoli, de licee. Iată, cum îi spunem 
noi tradiţional, Liceul Pedagogic, are reprezentant aici pe directorul general. 
Acolo unde Petre Brâncuşi a terminat şcoala. A terminat liceul.  

Avem aici reprezentanţi ai Liceului de Arte. Doamna directoare Cheznoiu, 
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împreună cu toţi colegii şi cu elevii ai fost prezenţi când, în vară, noi am 
descoperit o placă comemorativă acolo - Prof. univ. dr. muzicolog Petre 
Brâncuşi. Deci, ca să închei, spunându-vă şi subliniind ce a spus doamna 
Alexandra Andrei, societatea civilă are un rol extraordinar şi vă rugăm frumos, 
cât mai suntem noi şi, bineînţeles şi când or veni alţii, să bateţi la uşile noastre, 
că vă primim cu sufletul deschis şi cu ce putem noi vă ajutăm. Că asta este 
misiunea noastră .  

Am vorbit de data aceasta şi ca reprezentant al Direcţiei pentru cultură, iar 
acum câteva cuvinte în calitate de coautor la această carte. Ar fi nedrept ca în 
faţa dumneavoastră să nu spun că unul dintre oamenii care ne-a împins de la 
spate şi care de fiecare dată venea la noi, frumos şi elegant, cu zâmbetul pe buze, 
şi ne ruga: „Haideţi, să scoatem cartea despre simpozion!...” Este domnul 
inginer Titu Pânişoară, ex-primarul municipiului Târgu-Jiu (aplauze).  

Nu trebuie să ne ferim de aceste chestiuni, pentru că sunt nişte adevăruri. 
Dacă dumneavoastră consideraţi că nu spun nişte adevăruri, vă rog frumos să-mi 
spuneţi, că eu stau jos. Da' şi aşa o să stau foarte curând, pentru că o să-i las şi 
pe alţii să vorbească despre această carte.  

Eu doar atâta am de spus, în legătură cu familia, distinsa familie care a fost 
în permanenţă lângă noi, şi la Simpozionul Petre Brâncuşi ... Ce-i drept, atunci, 
trebuie să recunosc, că am avut o parte de vină, traversam o perioadă, după un 
accident de maşină, mai grea. Şi nu a ieşit aşa cum am vrut eu, începutul; dar 
mă bucur că am materializat acel simpozion prin acest document pentru 
eternitate şi vă mulţumesc tuturor că aţi ţinut să fiţi prezenţi la lansarea acestei 
cărţi (aplauze). 

 

                                                   * * *  

 

- Ştiţi, pentru că orice activitate umană până la urmă este tributară cărţii. 
Faptul că, tot ce s-a întâmplat atunci, s-a transformat într-o carte, asigură 
eternitate, asigură la masa de lucru o lectură plăcută celor de după noi. Pentru că, 
orice am face noi, dacă tot ceea ce facem, nu înregistrăm, nu tipărim, spre a lăsa 
urmaşilor urmaşilor noştri, misiunea noastră este pe jumătate îndeplinită.  

Am aici, pe listă, numele domnului profesor Marin Colţan, pe care îl văd şi 
în sală. Cu care am colaborat noi, cei din Cultură, multă vreme, în relaţie directă, 
care este în interiorul artelor din astfel de desen şi nu toţi ne pricepem să dăm la 
iveală frumosul conturat cu mijloacele de rigoare. Îl rugăm, dacă doreşte să ia 
cuvântul ... 

 

                                             * * *  
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- Sunt unul dintre cei care a fost coleg cu Petre Brâncuşi, eu începând 
şcoala normală, dânsul fiind în ultimul an. Despre dânsul este de prisos să mai 
vorbesc, că era un om dăruit muzicii total. Dânsul era cel care dirija fanfara 
şcolii. Şcoala avea fanfară atunci. Normaliştii plecau din curtea şcolii cu fanfara 
în frunte. Pe opt rânduri, cântând pe patru voci şi în faţa noastră era Petre 
Brâncuşi.  

Nu ne întâlneam, de la Şcoala Normală până la Liceul Tudor Vladimirescu, 
cu nici o maşină. Pe vremea aceea erau două-trei maşini în Târgu-Jiu.  

Petre Brâncuşi îşi sacrifica foarte mult din timp în faţa şcolii, în parcul 
acela care este şi acuma, dirijând fanfara.  

Foarte multe lucruri le punea la punct cu o minuţiozitate de impresionat. 
Ne impresiona. Iar repeta şi iar se necăjea şi iar repeta şi iar se necăjea. Toată 
fanfara. Vă rog să credeţi că era fanfară completă.  

Şi iar revenea. Până când scotea ceea ce credea dânsul că este foarte bine. 
Şi era foarte bine.  

Mă bucur foarte mult că se organizează o asemenea activitate culturală de 
spirit, de respect faţă de cei de dinaintea noastră. Cei care din lumea umbrelor 
parcă ne urmăresc ...  

Mă bucur foarte mult că am fost coleg cu Petre Brâncuşi. Că l-am 
cunoscut şi l-am cunoscut şi după aceea. Am fost şi la dânsul, când era rectorul 
Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. L-am întâlnit şi aici. Un 
om de o deosebită omenie. De o deschidere, de o bunătate şi de o generozitate 
cum nu vă închipuiţi. A fost acela care a ţinut foarte mult la Gorj şi mă bucur 
acum că şi Gorjul îl omagiază prin asemenea activitate.  

Acum, când văd că se reînnoadă nişte lucruri bune, care erau înainte de '89, 
acesta este unul din acele lucruri bune. Când elevii ... vă rog să credeţi că 
vorbesc în absolută cunoştinţă de cauză ... Când elevii şcolilor citesc rezumate 
din rezumate, pentru ca să răspundă eventual la lecţie, să ia o notă de trecere ... 
Sunt şi elevi buni. Dar sunt şi foarte mulţi care mai repede apreciază o 
discotecă, mai repede apreciază un ... şaptezeci de codiţe împletite, mai repede 
apreciază oja de pe unghii, rujul de pe buze şi... ce ştiu eu ce pedichiură şi aşa 
mai departe, tocuri foarte înalte, costumaţie cât mai sumară, decât asemenea 
treburi spirituale.  

Aş sugera celor de la Cultură, pe care îi cunosc şi cu care am lucrat, cu 
foarte mulţi dintre ei, foarte mult timp, ca un subgeneric ... iată, aş zice eu, care 
îmi vine în minte ... „Repere gorjene”, să continue această activitate de reţinere 
pe asemenea tipărituri, a unor nume din Gorj, pentru că sunt foarte mulţi. S-au 
mai încercat nişte lucruri cât se poate de sumare, cât se poate de ... Dar, iată, şi 
aceasta, cu Petre Brâncuşi, cred că este foarte puţin faţă de cel care a fost Petre 
Brâncuşi! Nu ... Adică o să apară şi numărul 2 şi numărul 3 ... Cu mai mulţi 
oameni din Gorj, de-ai noştri, pentru că realmente avem oameni de o deosebită 
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valoare artistică, de o deosebită valoare literară, de o deosebită valoare 
ştiinţifică. Avem doctori în ştiinţă, adevăraţi doctori în ştiinţă, care ştiu foarte 
multă carte, care au făcut şi fac foarte mult pentru Gorjul nostru.  

Cred că ar fi o treabă care ne ridică în faţă lor. Cred că ar fi un reper 
pentru tineretul care vine din spate, să vadă cam ce şi cam cum trebuie să fie ... 
Cam ce modele trebuie să aibă în faţă, pentru care să se pregătească, pentru 
care vor fi folositori, de fapt, în primul rând lor şi în acelaşi timp şi ţării.  

Petre Brâncuşi este un asemenea reper, este un om de o deosebită valoare 
care, iată, noi nu avem decît puţine şi sărace cuvinte de apreciere la adresa 
dânsului, pentru că a fost acela care a avut foarte mult de spus în ceea ce 
priveşte Gorjul. Şi nu numai dacă ne referim la zona din care Petre Brâncuşi 
vine - Peştişanii - şi numai acolo avem şapte-opt-zece nume care pot să fie 
înscrise pe asemenea tipărituri.  

Mă bucur foarte mult, încă o dată, pentru că am cunoscut pe domnul 
Cristian Brâncuşi, de asemenea, profesor universitar ca şi ilustrul său tată. Mă 
bucur foarte mult că am cunoscut familia Brâncuşi. Mă bucur foarte mult că 
particip la o asemenea acţiune de spirit, o asemenea acţiune care ne înalţă pe 
noi în faţa noastră.  

Vă mulţumesc! (aplauze).  
 

                                                * * * 

 

- Mulţumim domnului profesor Colţan pentru aceste vorbe alese. Aş vrea 
să-l asigur că ne vom strădui să continuăm această acţiune a noastră de a pune 
în valoare ... , de a introduce în circuitul naţional şi internaţional de valori 
marile personalităţi ale Gorjului. Dar, vă mai cerem sprijinul şi dumneavoastră, 
celor care, deci, din societatea civilă, să ne ajutaţi. Că din punct de vedere 
financiar, ştiţi bine că nu stăm aşa ... cum ne-am dori fiecare.  

- N-am ştiut că această carte are atât de mare trecere. N-am scos ... Aici se 
află directorul Tipografiei SANDA NIC S.R.L., domnul director Şcheau ... Şi 
prin bunăvoinţa acelor oameni de acolo, în frunte cu dumnealui, am reuşit să 
scoatem 150 de exemplare şi, văzând care este trecerea şi importanţa... Că se 
bucură de o trecere nemaipomenită această carte, l-aş ruga să reţină în,  mă 
rog, în calculatorul respectiv, să mai scoatem măcar 150 de exemplare. Pentru 
că fiecare ... Nu vă spun, de câteva zile toată lumea vine şi îmi cere cartea. 
Acestea sunt ultimele cărţi pe care le mai avem. Pe care i le-am promis 
domnului profesor universitar dr. Cristian Brâncuşi, pentru familie şi pentru 
oamenii de acolo. Dar vă promit că în maxim două-trei săptămâni de zile, 
domnul director Şcheau, cred că putem să mai scoatem încă 150 de exemplare. 
Găsim noi bani suficienţi ca să putem să achităm şi treaba aceasta.  
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Iertaţi-mă că am intervenit!. .. , se scuză Ion Sanda.  
 

                                                     * * * 

 

- Îl rugăm pe domnul director al Colegiului Naţional „Spiru Haret”, 
domnul profesor Gheorghe Gorun ... , continuă doamna Alexandra Andrei.  

- Stimată doamnă director, domnule prof. univ., distinse doamne din 
familia prof. univ. Petre Brâncuşi, harnici editori şi autori ai cărţii şi onorată 
asistenţă, am ţinut să spun câteva propoziţii din două considerente. Primul, 
pentru că eram obligat şi, al doilea, eram onorat să fac acest lucru. Eram obligat 
pentru că, în primul rând, ieri am primit o vizită extraordinară, deosebit de 
mişcătoare şi emoţionantă pentru mine. Este vizita distinsului prof. univ. dom-
nul Cristian Brâncuşi şi a distinsului inginer, domnul Titu Pânişoară, care mi-au 
conferit, cu autografele autorilor, această carte şi m-au invitat la această 
extraordinară întâlnire, emoţională şi de cultură, cum foarte multe se întâmplă, 
aşa cum spunea distinsa profesoară Alexandra Andrei şi amicul meu, vechi 
prieten, profesorul Ion Sanda, şi a trebuit să fiu prezent aici.  

Tot obligat sunt, pentru că profesorul Sanda a amintit această şcoală 
prestigioasă pe care eu, cu stăruintă şi responsabilitate, o conduc de câţiva ani şi 
mă străduiesc să-i menţin steagul sus, aşa cum au făcut dascălii de acolo şi 
elevii care au trecut pe acolo. Şi una dintre personalităţile care au trecut pe la 
„Spiru Haret” este prof. univ. Petre Brâncuşi. Astăzi am primit vizita unui alt 
strălucit absolvent al Şcolii normale, este vorba de profesorul Grigoroiu. Pentru 
că am trimis în tot judetul înştiintări că trebuie să facem monografia acestei 
şcoli şi avem nevoie de datele pe care domniile lor le posedă.  

Sunt aici împreună cu ... Sau suntem reprezentate două generaţii, De aceea 
sunt onorat să spun câteva vorbe. Trei generaţii de profesori de la fostul liceu 
pedagogic, fosta şcoală normală, Colegiul National „Spiru Haret”, cum se 
cheamă acum, şi unde sala de muzică se numeşte „Muzicolog Petre Brâncuşi”. 
Este vorba de profesorol Marin Colţan, generaţia cea mai importantă a şcolii, 
prof. Gheorghe Gorun, generaţia de mijloc şi prof. Vîlcea, generaţia cea mai 
tânără. Acum şi-a început activitatea la Colegiul National „Spiru Haret”... 
(aplauze).  

De aceea spun că sunt onorat şi sunt onorat în egală măsură, pentru că n-
am spus basme când i-am spus domnului inginer că trebuia să renunţ la o 
întâlnire cu şefii mei de la Inspectoratul şcolar. Am parcurs cu mare interes 
absolut tot ce este scris în cartea respectivă, în a doua jumătate a zilei de ieri, 
am citit cartea, cu alte cuvinte.    

Începând cu extraordinarele amintiri ale domnului ing. Titu Pânişoară, 
care îşi aminteşte de fanfara de la „Spiru Haret”, îşi aminteşte cu emoţie de 
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dirijorul fanfarei, care mergea ţanţoş înaintea fanfarei şi o dirija, şi care era Petre 
Brâncuşi. Şi cum l-a întâlnit pe Petre Brâncuşi. Şi cum s-a însurat Petre 
Brâncuşi şi toate celelalte.  

Am aici evocările colegelor mele - prof. Doina Cheznoiu şi prof. Lucia 
Crăciun - care-i plecată la Bucureşti. I-am spus domnului Cristian Brâncuşi şi 
domnului Titu Pânişoară, îşi face doctoratul la Universitatea Naţională de 
Muzică din Bucureşti şi are de susţinut referate .. Am citit toate evocările pe 
care le fac distinşii colaboratori ai prof. univ. Petre Brâncuşi.  

Ştiam destule despre Petre Brâncuşi. Ştiam despre activitatea lui pro-
fesională şi didactică, dar, citind ceea ce dumneavoastră aţi scris în această 
carte, ştiu mult mai multe despre această personalitate.  

Vă mulţumesc că m-aţi invitat! Vă mulţumesc că mi-aţi dăruit cartea! Vă 
mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul şi m-aţi ascultat, şi sunt deosebit de bucuros să 
particip la asemenea momente de înălţare spirituală, pentru că, parafrazându-l pe 
Miron Costin, care spunea că „Nu este pe lume alta mai de preţ povară, ca 
cetitul cărţilor”, cred că am putea spune că „nu este pe lume altă mai de preţ 
ispravă decât crearea zămislirea unei cărţi.”  

Vă mulţumesc! (aplauze).  
 

                                                    * * * 

 

Are cuvântul prof. Viorel Gârbaciu, din partea Centru1ui Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.) Gorj.  

 
- Distinsă familie Brâncuşi, stimaţi colegi şi prieteni. Se cuvine mai întâi 

felicitat demersul instituţiilor culturale gorjene şi al societăţii civile, chiar dacă 
societatea civilă, în cazul ăsta, poartă un nume, anume: Titu Pânişoară, pentru 
un gest.... un demers extraordinar, nimerit şi aşteptat de lumea culturală, anume 
acela al cinstirii unei personalităţi covârşitoare în viata muzicală românească a 
celei de-a doua jumătăţi a secolului XX - muzicologul Petre Brâncuşi.  

La fel de remarcabil şi de necesar este şi efortul care s-a materializat prin 
apariţia acestei cărţi. O carte cu autori, având o triadă de autori, cu ştate vechi în 
cercetarea culturală gorjeană şi care, iată, acum, producând, aş zice ad-hoc o 
încercare de monografie Petre Brâncuşi. Săvârşesc, cum spunea mai devreme 
colegul şi prietenul meu Gheorghe Gorun, o ispravă remarcabilă.  

Este o cercetare atentă, o cercetare sistematică şi profesionistă, aş zice, 
aceasta care a dat substanţa cărţii de faţă. Sunt prinse în cartea respectivă nu 
doar comunicările la prima ediţie a Simpozionului Naţional „Petre Brâncuşi”, ci 
şi extrem de tuşante şi savuroase evocări sentimentale, aprecieri critice asupra 
personalităţii marelui muzicolog şi extraordinarului, cum se spune astăzi, 
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manager cultural, care a păstorit o serie de instituţii fundamentale, instituţii 
culturale fundamentale pentru Ţara Românească, în deceniul al VIII-lea, 
Academia de Muzică, fostul Conservator „Ciprian Porumbescu”, preşedinte al 
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, preşedintele secţiei 
muzicale.... directorul Secţiei muzicale a Radiodifuziunii Române, fapte 
importante şi care, la un loc, atestă extraordinara disponibilitate a maestrului 
Petre Brâncuşi întru organizarea remarcabilă, excelentă, a vieţii culturale, a 
vieţii artistice din România. În acest sens, noi poate ştim mai puţine din satul 
ăsta mic, decât cei din satul ăla cu miniştri de la Bucureşti, însă perioada de 
directorat la Opera Română din Bucureşti a lui Petre Brâncuşi, cea mai lungă 
din existenţa de până acum a instituţiei, este şi astăzi considerată cea mai 
fructuoasă şi mai plină de realizări.  

Am, totuşi, o singură rezervă în legătură cu această carte, altminteri de 
apreciat din toate punctele de vedere. Anume, aceea că, măcar din dorinţa mea, 
aceasta ar trebui să fie doar începutul unui demers cu adevărat serios şi 
important Cred că personalitatea covârşitoare a lui Petre Brâncuşi necesită cu 
adevărat un studiu monografic făcut fără grabă, însă cu mare acribie ştiinţifică şi 
cu participarea, aş zice, din partea, iată, specialiştilor în muzică, pe care, din 
fericire, Gorjul îi are.  

Dincolo de asta, aş mai avea o dorinţă, dacă se poate, dorinţă care nu este 
neapărat a mea, cred că este a comunitătii târgujiene. Poate că, aşa cum a făcut 
ilustrul domniei sale părinte, atunci când a sprijinit la greu şi din greu Târgu-Jiul 
şi Gorjul, aducând aici Corul Madrigal, Dumnezeule!... Ce minune!... Şi acum 
parcă îmi stăruie sufletele acelea minunate, în urechi, sprijinind instituţia de 
învăţământ artistică - etalon al Gorjului - Liceul de muzică şi arte plastice 
„Constantin Brăiloiu” şi, iarăşi, în atâtea şi atâtea ocazii, poate că şi distinsul 
profesor universitar Cristian Brâncuşi va face precum, zicem noi, oltenii, aşchia 
care nu sare departe de trunchi, şi va sprijini, la rându-i, şi domnia sa, Târgu-Jiul 
şi Gorjul.  

Am în vedere, în primul rând, o intenţie mai veche, încercări s-au mai făcut 
până acum, anume aceea de creere a unei instituţii muzicale profesioniste aici, la 
Târgu-Jiu, cu atât mai mult cu cât, iată, din fericire, Târgu-Jiul posedă astăzi un 
local extraordinar de bun pentru aceasta, pentru o stagiune muzicală permanentă 
la Târgu-Jiu.  

Poate că gândurile acestea îşi vor găsi un final fericit.  
Vă mulţumesc foarte mult şi credeţi-mă că este extrem de important ce se 

întâmplă astăzi, ce s-a întâmplat şi în vară, pentru că, iată, dăm dovada că ştim 
să ne preţuim înaintaşii, ştim să ne preţuim valorile. Mulţumesc!  

 

                                                   * * * 
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Intervine Ion Sanda:  
       - M-am înţeles cu doamna directoare Alexandra Andrei să mai şi colaborăm 
puţin. Aş vrea să vă aduc o veste şi în acelaşi timp să adresez o rugăminte 
domnului prof. univ. Cristian Brâncuşi, în legătură cu prezenţa Corului 
Madrigal la Târgu-Jiu de Sărbătorile de Crăciun. Ştiţi că de două ori, datorită .. , 
mă rog, sprijinului pe care regretatul prof. univ. Petre Brâncuşi ni l-a acordat, 
Madrigalul a fost prezent la Târgu-Jiu, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi de 
Anul Nou.  

Sperăm să găsim posibilitatea să-i aducem şi anul acesta. Instituţiile de 
cultură, împreună cu autorităţile municipale şi judeţene, vom găsi posibilitatea 
să-i onorăm aşa cum se cuvine şi să ne bucurăm încă o dată de prezenţa 
Madrigalului la Târgu-Jiu ...  
 

                                                           * * * 

 

Alexandra Andrei îl anunţă pe următorul invitat:  
- Îl rugăm pe domnul profesor şi jurnalist George Manoniu, de ale cărui 

observaţii pertinente şi elegante, în presă, avem nevoie întotdeauna pentru a ne 
vedea ca într-o oglindă, dacă am făcut bine sau nu, să ne spună câteva cuvinte ...  

- Am ţinut neapărat să vorbesc de la această tribună, pentru că, cu vreo 
patru-cinci ani în urmă, am fost îndepărtat de la un simpozion cam de genul 
celui pe care îl onorăm astăzi, de un întâmplător imberb şi insolent reprezentant 
al Culturii gorjene. De aceea, vă rog să mă primiţi la această tribună.  

În primele ore ale acestei dimineţi, după ce am parcurs, aş spune, cu 
bucurie şi cu emoţie, cartea pe care astăzi o lansăm, am scris următoarele 
cuvinte:  

Doamnelor, domnişoarelor, domnilor, distins auditoriu,  
Particip şi eu, precum dumneavoastră, cu emoţie firească, la acest eveniment 
editorial, însemnând lansarea unui compendiu, rezultat după simpozionul 
omagial dedicat lui Petre Brâncuşi în primele zile din cireşar 2003.  

Adunând materialele simpozionului în volumul de faţă, cei trei autori şi-au 
îndeplinit, de fapt, o datorie de onoare în numele tuturor gorjenilor. În numele 
tuturor gorjenilor iubitori de artă şi frumos, reînviind în memoria noastră chipul 
pilduitor al prof. univ. dr. Petre Brâncuşi, un fiu al Gorjului care şi-a încrustat 
numele pentru veşnicie în Phanteonul neamului românesc.... Şi mult mai departe.  

N-aş îndrăzni să rostesc în faţa dumneavoastră nişte adevăruri reale, nici nu 
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pot fi decât reale adevărurile, care nu mai trebuie demonstrate. Sunt nişte 
truisme. Pentru că viaţa le-a demonstrat şi, din păcate, pentru ilustrul nostru 
evocat astăzi, a fost mult prea scurtă.  

Vreau doar să subliniez ... sper că se simte şi din vocea mea, cu emoţie, 
doar două-trei fapte legate de numele celui omagiat astăzi.  

În primul rând doresc să relev meritul de excepţie al domnului inginer Titu 
Pânişoară, care ştiu că a fost principalul mentor al simpozionului şi deşi cu 
modestie se plasează al treilea printre autori, vă rog să vedeţi coperta cărţii ...  

 - Ba chiar nu vroia deloc să se treacă... Am insistat .. intervine Ion Sanda.  
- Este nervus reni ... irondoru ... Pentru istoriograful literar, dacă memoria 

nu mă înşeală, cred că se cuvine să precizez că ideea cărţii s-a plămădit şi în 
Casa Albă de pe Bulevardul Constantin Brâncuşi, unde eu lucrez de 32 de ani. 
Acolo unde, de câţiva ani încoace, domnul Titu Pânişoară, un om de mare 
rigurozitate şi meticulozitate ştiinţifică, un adevărat condeier, vine şi ne propune 
teme, subiecte, titluri şi articole, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul marelui 
cărturar pe care îl evocăm acum.  

Eu însumi am fost împătimit, în sensul cel mai frumos al cuvântului, de 
patima domnului inginer Titu Pânişoară, astfel că, la sugestia domniei sale, 
scriam în „Gorjeanul” din 15-16 februarie 2003 un articol intitulat „Un nume de 
prestigiu al Gorjului - prof. univ. dr. Petre Brâncuşi – remember”. Şi constat că 
toate măsurile pe care dânsul cu un an înainte şi eu în ... începutul de an, 2003, 
toate măsurile pe care noi le propuneam, astăzi s-au înfăptuit, inclusiv această 
carte.  

Şi eu l-am cunoscut personal pe cel ce a fost marele muzicolog Petre 
Brâncuşi. Prima oară, când normalistul din ultimul an, de la Liceul Pedagogic 
sau Şcoala normală, cum se spunea pe atunci, şi-a făcut practica pedagogică la 
Şcoala Generală pe care azi o numim „Sfintul Nicolae”, unde eu eram un elev ... 
şcoler, în clasa I. Apoi, când ... locuind cam în acelaşi cartier, ne intersectam 
paşii pe uliţele cartierului, pe când dânsul o conducea acasă pe adolescenta 
Marietta Barbu, una din fiicele profesorului Ion Barbu, mie însumi fiindu-mi 
profesor, una din cele mai frumoase fete ale generaţiei noastre, care i-a şi 
devenit soţie. Mai apoi, când rectorul Conservatorului de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, altfel se numeşte acum, academia, preşedintele Uniunii Com-
pozitorilor, ne-a sprijinit în mai multe iniţiative cultural-artistice, între care 
prezenţa Corului Madrigal, despre care s-a vorbit, la inaugurarea Casei de 
Cultură a Sindicatelor, în 1976 şi, probabil, cu alte prilejuri.  

Tot distinsul om, pe care îl evocăm în această zi, a adus la Târgu-Jiu 
desfăşurarea primului Festival Naţional al tinerilor dirijori, unde a fost prezent 
însuşi fiul domniei sale, prof. univ. dr. Cristian Brâncuşi, urmaşul demn al 
tatălui său.  

Voi încheia aceste modeste aserţiuni spunându-vă un alt mare adevăr. Într-
o perioadă extrem de controversată, în anii grei ... bine ... îmi vine foarte greu să 
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vorbesc ... în anii grei ai totalitarismului comunist, pe care i-am trăit cu toţii şi i-
am resimţit într-un fel sau altul, maestrul Petre Brâncuşi, cadru didactic 
universitar, rector, preşedinte de Uniune a compozitorilor români, etnomuzi-
cologul, istoric de artă, deputat în fosta Mare Adunare Naţională, a fost un 
factor de echilibru. A fost, doamnelor şi domnilor, un armonizator de extreme şi 
tendinţe. A fost un moderator şi un modelator. A fost un magistru al armoniilor 
spiritual umane existente în veacul său. Ca dovadă, toţi cei care au vorbit şi au 
scris despre marele nostru patriot, prof. univ. dr. Petre Brâncuşi, au vorbit în 
termeni destul de elogioşi.  

Închei, numindu-i simplu, româneşte şi gorjeneşte: prof. univ. dr. Vasile 
Tomescu - muzicolog, Alexandru Tocilescu - regizor, Constantin Petrovici - 
dirijor, Marioara Murărescu, Dumitru Aninoiu - ambasador, Zoe Dumitrescu 
Buşulenga, Ioan D. Chirescu, Dumitru Capoianu, Ionel Perlea - din America, 
Ion Brad, Dimitrie Cuclin, Iosif Constantin Drăgan, regretatul Ion Lotreanu, 
George Sbârcea, Viorel Cosma, Doru Popovici şi încă, mulţi, mulţi alţii, între 
care şi dumneavoastră, cei de faţă, laolaltă cu autorii acestei lucrări.  
Vă mulţumesc!  
 

                                                              * * * 

Urmează „pârâtul”, principalul mentor al Simpozionului, ing. Titu 
Pânişoară, publicist şi istoric literar, autor al mai multor cărţi inspirate din viaţa .. 
Gorjului şi a gorjenilor:  

- Stimaţi membri ai familiei Brâncuşi, onorată asistenţă. S-au spus aici 
cuvinte deosebit de frumoase la adresa regretatului prof. univ. dr. muzicolog 
Petre Brâncuşi. În legătură cu această carte, pe care o lansăm astăzi, de 
asemenea s-au făcut diverse aprecieri şi toate la superlativ. Eu, ca unul dintre 
autori, vă mulţumesc pentru aprecierile pe care le-aţi făcut şi aş vrea, de la 
început, înainte de a vă prezenta câteva considerente în legătură cu ceea ce s-a 
întreprins şi ceea ce ar trebui să se întreprindă în continuare, după părerea mea, 
aş vrea să fac o precizare. Merite, merite, merite! Sigur că e un merit. Dar nu 
chiar aşa ieşit din comun ... Eu consider că am făcut ce era normal. Ce e normal 
să se facă. De aceea.... Şi nu e numai contribuţia mea. Dacă e să vorbim despre 
apariţia cărţii, sigur că insistenţa a existat. Dar degeaba e insistenţă, dacă nu ar fi 
fost de cealaltă parte, receptivitatea şi sprijinul corespunzător.  

Şi cu aceasta cred că am lămurit şi problema respectivă.  
N-am să reiau aici o serie de aspecte care au fost menţionate de ante-

vorbitori şi care sunt redate şi în carte. Vă rog, însă, să-mi daţi voie să-mi 
exprim câteva considerente legate de evenimentul la care participăm. În primul 
rând, doresc ca, şi cu acest prilej, să mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit 
în demersurile noastre. Sigur că, aici, domnul Sanda a explicat, fiind o situaţie 
deosebită, cei de la conducerea judeţului şi primarul municipiului nu au putut să 



 21 

participe. Însă, eu aş vrea să vă spun un lucru. Atunci, domnul profesor Cristian 
şi domnul Sanda au fost cu mine în cabinetul preşedintelui (Consiliului Judeţean 
- n.n.), când i-am prezentat propunerile. Vreau să vă spun că se bucura 
extraordinar, când i-am prezentat propunerile cu ce avem de gând să facem. S-a 
bucurat extraordinar şi a spus: „Vă rog să-mi faceţi şi mie o copie, să le am aici, 
să le urmăresc ...”  

Nu mai vorbesc de primarul municipiului, care, atunci, când am mers şi am 
discutat acţiunile care trebuie întreprinse, şi-a notat şi a spus: „Fără nici o grijă, 
ce ne revine nouă, municipalităţii, le vom rezolva”. Şi le-a rezolvat. De aceea, 
vă rog să transmiteţi, pentru că am înţeles că tot sunteţi împuternicit, aşa, să 
transmiteţi mulţumirile noastre, încă o dată, şi cu acest prilej, pentru sprijinul 
respectiv şi îi rugăm ca şi în continuare, pe baza considerentelor pe care le voi 
prezenta, să ne acorde tot sprijinul ...  

 - O scurtă paranteză ..., intervine Ion Sanda. Deja am discutat cu domnul 
preşedinte Mischie şi dumnealor, deci conducerea Consiliului Judeţean şi a 
Prefecturii, vor să înmâneze, deci familiei şi personal domnului prof. univ. 
Cristian Brâncuşi, titlul de „Cetăţean de onoare al judetului Gorj, post mortem, 
prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi” ... (aplauze).  

- Şi pentru că există, continuă Titu Pânişoară, avem în faţa noastră o 
asistenţă numeroasă, care poate nu a luat la cunoştinţă ce s-a întreprins până în 
prezent, eu am să spun pe scurt acţiunile prin care a fost omagiată, până în 
prezent, personalitatea ilustrului muzicolog. Astfel, s-a acordat titlul de „Cetă-
ţean de onoare, post mortem, al municipiului Târgu-Jiu”; a fost inaugurat un 
punct muzeal în Sala Personalităţilor, aici, la muzeu; de asemenea, pe zidul 
clădirii, unde a trăit şi a creat marele om, s-a instalat o placă comemorativă; o 
tăbliţă şi o sală la Liceul de muzică; sigur că acum, datorită mutării liceului, va 
trebui să luăm măsurile în continuare şi să mutăm placa pe sala care se va stabili 
în cadrul clădirii pe care au primit-o. De asemeni, s-a organizat, ca un corolar la 
toate acestea, şi prima ediţie a Simpozionului Naţional prof. univ. dr. muzicolog 
Petre Brâncuşi, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la naşterea sa.  

Ceea ce s-a întreprins până în prezent reprezintă fapte şi acţiuni importante, 
care, iată, sunt încununate astăzi cu lansarea unei cărţi.  

După părerea mea, ceea ce s-a înfăptuit până acum, şi sunt de acord şi cu 
sublinierile pe care le-au făcut antevorbitorii, reprezintă un început. Un început 
bun, desigur. Este, cum s-ar spune, punerea în temă, ca să mă exprim aşa, este 
preludiul la ceea ce trebuie întreprins pentru a cerceta şi a pune în valoare 
activitatea şi opera uriaşei personalităţi a profesorului Petre Brâncuşi. În această 
privinţă, în anii care urmează, pentru că aşa am stabilit şi aşa toată lumea a fost 
de acord, în cadrul ediţiilor viitoare ale Simpozionului Naţional „Petre 
Brâncuşi”, ar putea fi dezbătute pe larg probleme care privesc viaţa, activitatea 
şi opera sa, pentru a o face cunoscută şi a o pune la dispoziţia celor interesaţi.  

Cu alte cuvinte, până în prezent am făcut, să spunem, enunţarea mai mult 
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teoretică. .. Acum să trecem la acţiunea concretă de valorificare a operei.  
Pentru a mă face mai bine înţeles, aş da un exemplu. Petre Brâncuşi, pe 

lângă foarte multe alte opere, a compus cântece pentru voci egale şi mixte, 
aranjamente de folclor, poeme, pentru cor şi orchestră etc. Mă intreb, la ora 
actuală, câte dintre acestea se regăsesc în repertoriile formaţiilor noastre? E un 
exemplu foarte concret de valorificare. Aici mă adresez domnului Cristian. E 
necesar să găsim şi să punem la dispoziţie toate aceste lucrări şi acte care nu au 
mai apărut. Nu au mai putut fi publicate, pentru că a intervenit moartea înainte 
de vreme.  

Pentru a realiza aceste acţiuni şi multe altele, consider oportună înfiinţarea 
Fundaţiei naţionale „Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi”. Eu apreciez că 
numai printr-o asemenea fundaţie se va putea realiza ceea ce s-a propus aici de 
antevorbitorii mei, acea cercetare, editare, punere în valoare a vieţii, activităţii, a 
operei. Fundaţia ar avea de lucru multă vreme de acum înainte, întrucât dacă ne 
gândim doar la tematica simpozioanelor, pentru ediţiile viitoare, se poate foarte 
mult vorbi despre „Petre Brâncuşi – omul”; „Petre Brâncuşi - autor de cărţi de 
specialitate”, pentru că a scris foarte multe; „Petre Brâncuşi - ambasadorul 
muzicii româneşti culte, în lume”, pentru că atunci, când era invitat la reuniunile 
internaţionale, se aştepta cu interes părerea lui Petre Brâncuşi din România.  

Petre Brâncuşi a lucrat foarte mult şi a realizat la radio şi la televiziune 
acele lecţii foarte importante despre muzică şi ieri îmi spunea domnul Cristian 
că s-au realizat sute de asemenea emisiuni extraordinar de importante, dar se 
zice că nu s-ar mai găsi. Eu zic să mai căutăm. Că s-ar fi pierdut înregistrările. 
„Petre Brâncuşi - cercetător în domeniul muzicii”. A cercetat şi a scris, a editat, 
a tipărit „Istoria Muzicii Româneşti”. Lui îi datorăm această carte. „Petre 
Brâncuşi – compozitor”, „Petre Brâncuşi - rector al Conservatorului”; „Petre 
Brâncuşi - directorul Operei Române din Bucureşti”, şi spunea domnul Viorel 
Gârbaciu, a fost într-o perioadă când a ştiut cel mai bine să păstreze echilibrul. 
„Petre Brâncuşi - preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România”, „Petre Brâncuşi – dascălul”, care nu a absentat nici un minut în 
întreaga activitate de cadru didactic. Şi multe, multe altele.  

De asemenea, cum arătam şi înainte, fundaţia s-ar ocupa de tipărirea 
operelor rămase în manuscris, de stimularea tinerelor talente. Mai sunt şi o serie 
de măsuri, care au fost discutate, acceptate, dar nu am reuşit până în prezent să 
le materializăm, cum ar fi, de exemplu: o formaţie muzical-instrumentală să-i 
poarte numele, o şcoală, şi propuneam şcoala unde a învăţat primele clase. Asta 
nu mai depinde de municipiu, depinde de judeţ. De asemenea şi denumirea 
străzii Lainici, unde a trăit şi a creat. Anul acesta nu s-a reuşit. Au fost nişte 
chestiuni mai ... de ..., cum să-i spun eu, de birocraţie.  

- Da. Era vorba de buletinele care trebuiau schimbate, de multe lucrări..., 
intervine Ion Sanda.  

- E ... Şi asta trebuie realizat..., continuă Titu Pânişoară. În ceea ce mă 
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priveşte, n-aş vrea să mai reţin asistenţa... Şi în viitor, eu voi sprijini cu toată 
inima, din toată inima orice acţiune care are menirea punerii în valoare a 
prodigioasei opere a acestei mari personalităţi a culturii noastre naţionale, care a 
fost prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi.  

A fost şi rămâne, şi va rămâne pentru totdeauna un model, un exemplu 
demn de urmat pentru generaţiile tinere de azi şi de totdeauna.  
Vă mulţumesc. (aplauze).  
                                                                * * * 

- Numai o secundă ..., intervine Ion Sanda, Câteva .... Deci, iertaţi-mă că 
intervin, dar trebuie să lămurim nişte lucruri. Am discutat ieri cu domnul 
Cristian Brâncuşi în legătură cu o carte aflată în manuscris. Nu m-am angajat că 
voi putea, prin Direcţie, s-o public, că e vorba de bani. Am discutat azi-
dimineaţă cu domnul preşedinte Mischie şi mi-a promis că domnia-sa va face tot 
ce este posibil să publicăm cartea. Deci, promisiunea.... şi ştiu că domnul 
preşedinte Mischie se ţine de cuvânt....  

- Da.... aprobă ing. Titu Pânişoară. Şi dacă îmi daţi voie... Am uitat şi îmi 
pare rău că am uitat.... Eu aş adresa multumiri Fundaţiei RHABON - Editurii 
Rhabon şi Tipografiei Sanda Nic SRL, domnului director Şcheau, domnului 
Motea, care nu ştiu de ce se ascunde acolo în spate ... Nu se vede. Da.... Aşa, 
pentru străduinţa depusă să realizăm acest volum. Atât.  

- Şi mai este o chestiune, revine Ion Sanda. Deja lucrăm la documentaţia 
legată de formaţia muzicală profesionistă. O să mă consult şi cu oamenii de 
specialitate. Eu am pe masa mea de lucru acea documentaţie. Şi, bineînţeles, cu 
dumneavoastră toţi, cei care doriţi, ca începând după întâi ianuarie, ca această 
formaţie profesionistă, deci un cor de cameră şi o formaţie orchestrală „Petre 
Brâncuşi”, să fiinţeze începând cu .... sau după întâi ianuarie 2004.... 

 
                                                   * * * 
 
- Înainte de a-l invita pe domnul prof. univ. Cristian Brâncuşi să ne spună 

câteva cuvinte - continuă Alexandra Andrei - vă asigurăm că, din punct de 
vedere teoretic, şase din lucrările teoretice ale marelui Petre Brâncuşi există la 
Biblioteca judeţeană şi mă bucur că am avut inspiraţia, acum mulţi ani de zile, 
să le achiziţionăm, pentru a nu avea astăzi emoţii, când căutăm în cataloagele 
bibliotecii şi ne-ar fi roşit obrazul de ruşine dacă nu le-am fi găsit. ..  

- Da. Doamna Andrei a luat patruzeci de cărţi ... confirmă şi Ion Sanda.  
- Teoretic, aveţi ce studia. Din celelalte puncte de vedere este mai ... 

misiunea celorlalţi ..  
 

                                                     * * * 
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- Eu nu pot decât să-mi exprim deosebita emoţie vizavi de cuvintele care s-
au spus în legătură cu activitatea, cu ceea ce a lăsat în urmă tatăl meu. Sunt mult 
prea copleşit de aceste impresii, de aceste amintiri, ca să pot să dezvolt un 
speach, să zicem, coerent Aş vrea, însă, să subliniez câteva lucruri care poate 
sunt mai puţin cunoscute. Tata a fost copil de trupă. Şi i s-a imprimat de mic 
copil o ordine în comportament şi de aici în gândire, ordine care s-a păstrat până 
la sfârşitul vieţii. Aşa, a ajuns copil de trupă....  

Ordinea şi disciplina, în programul zilnic, au reprezentat, în opinia mea, 
una din cheile pentru coerenţa şi pentru eficacitatea activităţii sale. Este un mare 
exemplu pentru noi şi încercăm să-l păstrăm la rândul nostru. Şi de ce am 
amintit de perioada de copilărie ... cât a fost copil de trupă? .. Pentru că, în lipsa 
părinţilor, sprijinul lui cel mai puternic l-au reprezentat profesorii pe care i-a 
găsit în şcoală şi despre care a vorbit toată viaţa cu o emoţie desăvârşită.  

Figurile marilor profesori din perioada respectivă i-au rămas ca un model 
pentru toată viaţa. Şi cred că este unul din motivele pentru care Petre Brâncuşi a 
păstrat toată viaţa cariera de pedagog, încercând să instruiască generaţii după 
generaţii de studenţi, pentru că era, în opinia lui, principala investiţie spirituală 
pentru viitor.  

Încercând să răspund la cele ce s-au spus aici, cu tristeţe trebuie să vă spun 
că din cele peste 250 de emisiuni intitulate „Splendorile muzicii” şi prezentate 
într-o anumită epocă din anii '70, emisiuni cu un impact asupra publicului 
extraordinar, în clipa de faţă mi s-a comunicat că nu se mai găseşte în fonoteca 
radio-ului niciuna.   

Sigur se poate corobora această acţiune cu tendinţe foarte grave petrecute 
în cultura românească, de a se trece cu şenilele, cu altfel de şenile, peste tot ce a 
reprezentat valoros în această ţară .. Sau peste o parte din ce a fost valoros într-o 
anumită epocă. Din acest punct de vedere, încerc un alt sentiment de gratitudine, 
de mulţumire, vizavi de ce s-a întreprins aici, în această vară şi în această clipă. 
Şi să vă spun că, dacă tata a fost un împătimit gorjean, ne-a transmis şi nouă 
această caracteristică şi vom păstra şi vom duce mai departe această grijă a lui, 
de a fi şi noi alături de dumneavoastră şi dumneavoastră alături de noi. Sunt în 
relaţii deosebit de cordiale cu maestrul Marin Constantin. Sigur că am să-l 
contactez în perioada următoare. Şi dumnealui, din câte ştiu, păstrează amintiri 
deosebit de plăcute asupra vizitei pe care a făcut-o în anii respectivi aici. Şi sunt 
convins că ar dori ca să revină. Ştiu, însă, că are nişte probleme cardiace 
deosebit de dificile. În discuţiile cu cei de acasă şi cu reprezentanţii 
oficialităţilor locale, s-a luat în considerare posibilitatea de a organiza o mică 
stagiune camerală aici. Vă declar că sunt cu totul de acord şi voi sprijini cu toate 
forţele mele acest proiect. În ideea de a înfiinţa o orchestră profesionistă. Apoi 
şi un cor. Cred că ar trebui parcurşi nişte paşi intermediari. Unul din paşi ar fi să 



 25 

înfiinţăm, dacă există, să dezvoltăm, activitatea unei orchestre de elevi. Şi vă 
stau la dispoziţie cu tot ce pot şi tot ce ştiu. Ca să aibă eficacitate o activitate sau 
să se înfiinţeze o activitate pe termen lung, o instituţie profesionistă, cred că ar fi 
bine, ar fi necesar să se înfiinţeze, poate, o facultate de muzică aici. Care să aibă 
şi o sectie teoretică şi o sectie practică, instrumentală. Şi absolvenţii de aici să 
intre în orchestra simfonică. Este un plan extraordinar de frumos, extraordinar 
de generos, cu bătaie foarte lungă, dar cu rezultate, cred eu, extrem de serioase. 
Şi din acest punct de vedere, vă stau la dispoziţie cu tot ce pot.  

M-aş opri aici cu declaraţiile mele, cu gândurile mele, nu înainte de a 
mulţumi tuturor celor care au organizat simpozionul, celor care au iniţiat aceste 
manifestări, celor care au contribuit la apariţia acestei cărţi şi sper din tot 
sufletul ca, într-adevăr, moştenirea culturală pe care ne-a lăsat-o tatăl meu s-o 
punem în valoare cu maximă eficienţă. (aplauze).  

                                                         

                                                            * * * 

- Îmi cer scuze că... sunt sigur că nu-i scăpa doamnei directoare Alexandra 
Andrei acest lucru...., intervine Ion Sanda. Unul dintre oamenii care au trudit în 
mod deosebit pentru apariţia acestei cărţi a fost şi ziaristul, redactorul de la 
„Gorjeanul” - domnul Ion Şoldea care, de altfel, a şi înregistrat toate aceste 
alocuţiuni, pentru o viitoare carte, bineînţeles ...  

Mulţumim şi Antenei 1 care a venit la această manifestare. Deci, ne 
bucurăm de participarea tuturor reprezentanţilor presei, radio-ului şi televiziunii 
din judeţul Gorj.  

Aş vrea doar atât să mai adaug. Nimic în viaţă nu este uşor, nimic nu este 
greu, însă totul este posibil. Totul se va înfăptui, dacă vrem şi acţionăm. Avem 
această experienţă. Sunt contemporan cu multe instituţii de cultură care s-au 
înfiinţat în Târgu-Jiu. Iertaţi-mi lipsa de modestie, dar trebuie s-o spun, sunt 
omul care am întocmit documentaţia pentru Teatrul Popular din Târgu-Jiu! Sunt 
omul care a întocmit documentaţia pentru Teatrul profesionist din Târgu-Jiu! 
Omul care am plecat în '94 din Cultură şi am lăsat un miliard şi jumătate pentru 
construcţia Teatrului din Târgu-Jiu! Sunt omul care a înfiinţat Centrul Cultural 
„Brâncuşi”! Nu e nevoie să se amintească despre Sanda. N-am nevoie! Sunt 
omul care a înfiinţat Universitatea „Jiul de Sus” din Târgu-Jiu! N-am nevoie ... 
Am făcut o fabrică de bere, nu trebuie să stau si beau şi berea! Iertaţi-mă .. că 
spun aceste lucruri.  

Mai bine, măcar acum, între noi, să se ştie că dacă vrem şi acţionăm se pot 
face multe lucruri în judeţul Gorj!  

Domnule Cristian Brâncuşi, să ştiţi că m-aţi ambiţionat!  
Sper să mă ajute Dumnezeu şi să vedeţi că vom realiza aceste lucruri..... 

(aplauze).  
Vom face şi fundaţie.... Iertaţi-mă .. (aplauze).  
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                                                                 * * * 

 

- Aş dori să spun şi eu două cuvinte ..., intervine Geo Tudorică. Să 
accentuez, pornirea ambiţioasă a dumneavoastră nu duce la nimic rău decât la 
bine. Vreau să spun că ceea ce domnul Brâncuşi .. domnul Cristian Brâncuşi a 
spus ... Lucrul principal, vorbeaţi de un cor, de nu ştiu ce. Să ia fiinţă, nu ştiu ce. 
Cel mai important, de orchestră .. Cel mai important lucru, pentru a avea toate 
aceste lucruri, pe care dumneavoastră le-aţi propus aici, este să ia fiinţă o 
facultate de muzică, ceea ce a spus dânsul... Dacă ai facultatea de muzică, le vei 
avea de la sine pe celelalte. Competenţa dumneavoastră este de a merge până 
acolo unde vă e ambiţia, să propuneţi şi să realizaţi acest lucru. Să spuneţi că 
este hotărârea oamenilor de cultură, acest lucru.... 

 

                                                    * * * 

 

- Dacă .... Domnu' Geo Tudorică. .., intervine Ion Sanda. O să încercăm....  
Vă mulţumim foarte mult! Aveţi un material în cartea aceasta superb. Vă rog să 
luaţi cartea şi să-l citiţi ...  

- Păi, să-mi daţi şi un autograf ...  
- Şi aş mai avea un punct de vedere. Aş vrea... Profit şi de prezenţa 

domnului director Marinoiu, al Muzeului judeţean. Şi să vă spun, stimaţi oameni 
buni, eu nu m-am dat la o parte. Am fost şi lovit.... mă rog ... Am avut şi 
lipsurile mele. Nu sunt un om perfect. Dar, nici nu am stat cu mâinile în buzunar, 
să mă feresc de nu ştiu cine ... Când am luat casa lui Ceauşescu, de-am făcut 
Muzeu de artă acolo ... Dumneavoastră ştiţi că numai pe baza semnăturii lui 
Sanda s-a luat această casă? Au vrut să facă cârciumi în ea! Am bătut cu pumnul 
în masă şi am spus: Domnilor, de mâine încolo îmi pun demisia de la Cultură şi 
mă fac cârciumar! Nu intră nimeni aici! Eu o iau şi mă fac cârciumar. Daţi-mi-o, 
domne, pentru Cultură, că şi aşa stau prost cu spaţiile pentru cultură! ...  

Şi am luat-o şi am făcut Muzeu de artă. Trebuie să se ştie şi acest lucru! 
Biserica de la Lainici ...Nici măcar Nestor Vornicescu, Dumnezeu - să-l ierte!, 
nu a vrut să semneze. Deci, punerea temeliei şi proiectul respectiv. Am avut 
curajul acesta. Am zis: Domne, dacă nu fac ceva rău, de ce să nu fac?! Am 
semnat şi, pe baza semnăturii mele, a crescut acea mânăstire, a doua biserică, în 
curtea mânăstirii de la Lainici. Şi multe altele.  

Iertaţi-mă! Vă rog din suflet.... (aplauze). 
 

                                                  * * * 
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- Suntem într-o mare întârziere ..., se scuză doamna Alexandra Andrei. Nu 
ştiu cu ce scuze ne vom descurca faţă de Liceul de muzică şi de arte plastice ... 
Care sunt în perioada tezelor, dar astăzi ne-au propus o ilustraţie muzicală, în 
încheierea manifestării noastre, şi cred că dumnealor vor face dovada că sunt cei 
mai îndreptăţiţi să vină cu pledoarii în realizarea acestui magnific proiect, 
apropo de facultatea de muzică. Dumnealor sunt cei care au primul şi ultimul 
cuvânt al specialistului. Restul se rezolvă, ...  

Le mulţumim anticipat şi vă rugăm să îi ascultaţi... 
 

                                                 * * * 

 

Cu această ocazie, am cunoscut-o mai bine pe doamna Marietta Brâncuşi, 
soţia lui Petre Brâncuşi, o femeie scundă, cu părul grizonat, o fire blândă, cu 
vorba blajină, privindu-te în ochi când ţi se adresează, foarte comunicativă, cu 
nelipsitu-i zâmbet abia înflorit în colţul gurii, bucuria dialogului este reciprocă, 
încât femeia, nu sunt sigur, poate realizează că o asemui şi o tratez întocmai ca 
pe mama mea, cu căldură şi dragoste, asemănarea fiind atât de izbitoare.  

Aş vrea s-o aud spunând orice, numai să-i ghicesc flexiunile acelea uşoare 
ale vocii, de emoţie, de bucurie, poate chiar şi de regret, simţindu-i lipsa soţului 
şi totuşi atât de aproape de el şi de locurile atât de dragi ale acestui Târg, unde s-
au cunoscut şi s-au plăcut, întemeindu-şi acel „cuibuşor de nebunii”, atât de 
mult visat, legaţi pentru totdeauna.  

Îi sărut mâinile, cu recunoştinţă, gata să o îmbrăţişez ca pe o fiinţă atât de 
dragă, apoi o sprijin de braţ, în timp ce paşii ne poartă spre sala de protocol, 
unde domniile lor au ţinut cu tot dinadinsul să închinăm o cupă de şampanie în 
memoria „sărbătoritului”, care spre regretul tuturor lipseşte de la acest 
eveniment, dar am fost împăcaţi cu gândul că spiritul lui s-a aflat tot timpul în 
mijlocul nostru ...  

- Să vă spun sincer ... Mulţumesc tuturor celor care au fost aici ... Şi nu în 
ultimul rând, bunului Dumnezeu care m-a ajutat să ajung să trăiesc asemenea 
momente de ... retrăire ...  

Sunt copleşită de emoţie ... Mulţumesc foarte mult şi, dacă Dumnezeu ne 
va ajuta, ne-om mai vedea şi cu altă ocazie ... Până atunci, mulţumire tuturor din 
tot sufletul meu şi al copiilor mei ... Că doi am.... Eu am avut acum de curând un 
mic accident, să rămână între noi... (am oprit reportofonul).  

O minune m-a făcut să particip. Dacă.... Dacă mai ajung ... Cu toată 
plăcerea .. (îşi reaminteşte de rugămintea mea pentru următoarea carte, când îi 
va permite timpul şi ... sănătatea, să realizăm un interviu cu amintiri despre cel 
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ce a fost minunatul om, muzicolog, dar şi soţ - Petre Brâncuşi).  
- Să dea Dumnezeu să fiţi sănătoasă, să vă bucuraţi de cât mai multe zile şi 

de astfel de evenimente, alături de cei dragi şi să reveniţi mereu pe aceste locuri 
de neuitat, de care vă leagă atâtea amintiri ...  

- În cazul în care nu ajung şi mâna mă mai ajută, pot să trimit nişte rânduri, 
eventual ...  

- Bun ... Şi aşa e bine. Puteţi să-mi spuneti, aşa, o amintire frumoasă, una 
dintre multele amintiri ce vă leagă de Petre Brâncuşi ...  

- O ... Dar câte nu sunt! Nici nu ştiu cu care să încep ...  
- Una, aşa ... mai .... care vă vine prima....  

         - Nici nu ştiu cu care să încep ... Nu ştiu...Trebuie să triez ...  
         - Sau îmi promiteţi că le puneţi pe hârtie...  .  

- Le pun ...  
- Mai bine aşa ..  
- Că trebuie să triez ... Sunt atât de multe şi frumoase....  
- Să vă dea Dumnezeu sănătate şi putere ...  
- Mulţumesc ... asemenea. ..  
- Bine ... Şi eu vă mulţumesc ...  
 

                                                 * * * 

 

O admir pe doamna Marietta, cum în atâta vacarm în jur, discuţii aprinse, 
se oferă autografe celor care au mai apucat cartea, dânsa stă atât de liniştită şi 
retrasă lângă acel colţ de masă, observându-i pe cei din jur şi ascultându-le 
părerea, schimburile de impresii şi viitoare proiecte pe cât de interesante, pe atât 
de înflăcărate, la o asemenea masă înconjurată de prieteni, încât umilul cronicar 
din mine, furat de aceste momente de exaltare, lăsându-mi imaginaţia să fugă de 
voie, încercând să prind pe pelicula retinei şi pe nevăzuta bandă a memoriei 
mele cât mai multe cadre, ce-mi vor fi de folos la „reconstituirea” acestei zile în 
viitoarea carte, sper să redau cât mai fidel întâlnirea, încât fiecare să se 
regăsească aici sau să retrăiască aceste momente, poate cu o mai mare 
intensitate decât atunci, descoperind abia acum lucruri noi, pe care atunci le-a 
scăpat din vedere sau nu le-a acordat atenţia cuvenită.  

Cum se face, cum nu se face, am un fel de-a nu da pace interlocutorilor mei 
sau poate numai Dumnezeu mi-i scoate în cale, parcă părându-mi rău că abia am 
încheiat convorbirea sau nu sunt mulţumit de înregistrări, încât, fără să vreau, 
pomenindu-mă cu doamna Marietta din nou în faţă, exclam:  

- Şi totuşi, iertaţi-mi îndrăzneala, aş dori, ca să fiu cu cugetul împăcat, să-
mi spuneţi câteva cuvinte despre ... Petre Brâncuşi ... (nu-mi găsesc cuvintele, 
nevrând să folosesc nici un alt cuvânt ajutător sau formulă de preţuire, într-un 
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cuvânt nevrând să vorbesc la trecut .. ). Parcă această zi nu ar fi plină .. Parcă ar 
lipsi ceva. ..  
 - A fost un om atât de muncitor  Atât de devotat muncii lui şi familiei şi 
societăţii şi întreprinderilor pe care.....Că de-asta s-a dus săracul mai repede, 
unde e ... Şi încă un amănunt, pot să spun, la manuscrisele astea, care sper să 
ajungă să fie tipărite ... Oh ... (oftează lung, încercând să-şi stăpânească durerea). 
Ultima frază a rămas la jumătate. L-a luat de la .. masa de lucru ... Şi câte 
proiecte avea .. Şi cât material am.... Şi nu am adus pentru muzeu toate, că a fost 
cam repede, aşa, dar sper, sper ... până la .. să le aducem pe toate la .. la ce 
trebuie ... Şi promit, promit din tot sufletul, dacă nu cu prezenţa, măcar câteva 
rânduri să primiţi de la mine. Găsesc eu o posibilitate ...  

- Am înţeles, menţinem legătura ..  
- Sigur, sigur, sigur ...  
- Vă mulţumesc. Haideţi să vă conduc la masă ...  
Nici nu se observase absenţa noastră. Mă simt atât de apropiat încât .. (nici 

nu am curajul să-mi duc gândul până la capăt....Sunt sincer şi vreau să fac totul 
ce depinde de mine, chiar dacă mă simt o rotiţă atât de mică într-un angrenaj 
atât de mare. Poate nici nu se vede contribuţia mea infimă şi nici nu ţin să se 
vadă acest lucru. Doresc numai să iasă cartea, iar simpozionul, ori al câtelea ar 
fi, să fie o reuşită, Mă simt folositor şi în acelaşi timp preţuit de cei din jur, 
adică adorabila familie Brâncuşi, ceilalţi semnatari ai acestor cărţi şi, mai ales, 
organizatorii. Că mă simt onorat să fac acest lucru, ca gorjean şi iubitor de 
muzică. .. Nu vreau să exprim acest lucru prin cuvinte, ci prin fapte ... )  

Întâlnirea încă nu s-a încheiat, atâta timp cât se mai deapănă amintiri despre 
Târgul de altădată, despre fosta Şcoală Normală, despre anii în care Petre 
Brâncuşi a lucrat în Târgu-Jiu, retras în căsuţa aceea cochetă de pe strada 
Lainici, simţindu-se aici, alături de soţia sa, atât de minunat.  

Domnul Cristi Brâncuşi sau oricare membru al familiei, când paşii ni se 
intersectează într-o sală atât de imensă, mă răsplătesc cu câte un zâmbet atât de 
frumos sau chiar cu o atingere de mână, recunoscători parcă, prietenoşi şi 
încântaţi de acest aer de adevărată sărbătoare. Aşa se încheagă prieteniile, se 
cunosc oamenii, îşi deschid sufletele cu aceeaşi sinceritate şi dragoste ...  

La un moment dat, doamna Marietta mă prinde de mână, cu un gest atât de 
delicat, încât mâna uşoară abia se simte, ca mângâierea unei aripi de pasăre, şi 
cu o voce plină de mister încât trebuia să-mi aplec capul spre dânsa atât de 
aproape, ca să-i pot desluşi înţelesurile, şi îmbrăţişându-i umerii cu braţul meu, 
semn al încrederii depline, că putea să-mi împărtăşească orice taină, am aşteptat 
numai ochi şi urechi.  

- Dar nu mă înregistraţi...  
- Nu ... , am asigurat-o eu, săltând dezarmat mâna în aer.  
- Mi-am adus aminte de Cristian, când era tare mic, şi ne-am strâns ai casei, 

împreună cu naşii, cum e obiceiul, să-i tăiem moţul, împlinea un an. Şi 
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pregătisem, cum se obişnuieşte, o tavă pe care aşezasem tot felul de obiecte, ca 
să vedem ce meserie îşi va alege copilul. Şi când ne pregăteam să-i tăiem moţul, 
am luat seama că de faţă nu se afla soţul meu. Şi ne pregăteam să-l căutăm prin 
casă. Când colo, ne-am trezit cu el intrând grăbit pe uşă, având în mână un teanc 
de partituri, pe care le-a aşezat pe tavă, alături de celelalte lucruri. Ei bine, ce să 
vă spun, poate n-o să vă vină să credeţi....  

Face un pic de pauză, pentru a mări efectul. Eram numai ochi şi urechi. Nu 
am scos o vorbă, dar cred că ochii încremeniseră şi urechile se ciuliseră 
întocmai ca unei călăuze prin cine ştie ce preerie, aşteptând primul semn care să 
trădeze prezenţa cuiva. ..  

- Cristi a pus mâna şi a luat partiturile ...  
- Extraordinar!... Astea i-au fost ursitorile ...  
 

                                                     * * * 

În ziua următoare, către prânz, încă sub trăirile acelei manifestări prilejuită 
de lansarea cărţii, având întâlnire cu prietenul meu Titu Pânişoară, mai având 
câteva minute până la ora stabilită, sub semnul divin, ca şi cum spiritul lui Petre 
Brâncuşi  mi-ar fi îndrumat paşii spre sala de la parter, în care se afla amenajat 
Anticariatul, am intrat fără nici o reţinere. Am aruncat o scurtă privire 
monedelor vechi aflate în casete mici pe măsuţa din stânga, apoi, nici eu nu-mi 
explic sub ce impuls am luat decizia următoare, m-am apropiat de standul cu 
discuri şi cărţi tipărite de Editura Muzicală.  

Nu ştiu ce se întâmpla cu mine.. Parcă aş fi căutat ceva anume, nici eu nu 
ştiu ce, şi nici nu m-am întrebat de ce mă oprisem tocmai în dreptul acelui stand. 
Eram singur sau cel puţin bănuiam că soţia prietenului meu, Florin, îmi sesizase 
prezenţa, de dincolo de paravan, şi îşi vedea liniştită de treburi, lăsându-mă să 
navighez printre standuri, numai ochi, trecând în revistă titlurile, cum procedam 
de obicei, ca să trec după aceea pe la casă pentru a achita contravaloarea noilor 
achiziţii făcute.  

De data aceasta nu am întârziat mult. Şi nici nu am stat mult pe gânduri. 
Am ridicat privirile spre etajera superioară, apoi am coborât la următoarea. Nici 
nu ajunsesem bine spre  mijloc, când ochii s-au oprit locului, nevenindu-mi să 
cred.  

Era acolo. Parcă mă aşteptase anume. Era o carte cu coperta galbenă, având 
reprezentat pe cotor simbolul unui instrument muzical, un fel de harfă, urmat de 
numele autorului Petre Brâncuşi - scris cu litere mici şi cerneală neagră, urmat 
de o bulină neagră şi un titlu atât de cunoscut: ISTORIA MUZlCII 
ROMÂNEŞTI.  

Nu ştiu câte minute a durat. Parcă venisem anume după ea. Am plătit şi am 
ieşit, urcând scările la etajul superior.  

Era o ediţie din anul 1969, în interior precizându-se pe pagina de gardă şi 
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COMPENDIU, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica 
Socialistă România. Pe pagina a cincea are următoarea dedicaţie: Soţiei mele, 
Marietta.  

De aici am reţinut şi faptul că Marietta se scrie cu doi de „t”. Sau se poate 
să fi fost numai o plăcere din partea autorului de a-şi alinta aleasa lui cu 
asemenea dedicaţii muzicale.  

Am răsfoit cartea cu atenţie, sperând să descopăr şi alt indiciu care să mă 
trimită la proprietarul de drept. Nu am descoperit aşa ceva. În schimb, am 
descoperit de unde provenea. De la Biblioteca Liceului „Nicolae Bălcescu” din 
Piteşti, aşa cum reiese de pe ştampila cu tuş roşu, mai având la subsol 
următoarea menţiune: Nr. de inv. 28.380. Şi tot de la aceeaşi bibliotecă, ca semn 
de recunoaştere în registre, are aplicată în partea de sus, dreapta, chiar pe colţ, o 
etichetă mică cu următorul cod: 78(498)B78.  

Mai mult ca sigur că această carte a fost împrumutată de un pasionat al 
muzicii, viitor muzician. Care mai târziu s-a lipsit de ea, ori din cauza sărăciei, 
ori ca să se mai debaraseze de vechituri şi să mai facă loc prin casă.  

Aş putea să dau de urma acestuia chiar din registrele anticariatului, dar nu 
văd pe cine ar interesa .... 

 
                                                                   Ion Şoldea 
 

                  
 
 
                   Radio România Cultural  
 

 
                    „Corespondenţe spirituale”  

 
-  emisiune de Doru Popovici -  

                 
                      Joi, 18 dec. 2003  
 

 

Muzeul judeţean din Târgu-Jiu a găzduit acum o lună, mai precis pe 20 
noiembrie, un emoţionant moment: lansarea cărţii conţinând mărturiile Sim-
pozionului Naţional din 1-3 iunie a.c. dedicat memoriei celui ce a fost muzi-
cologul, profesor universitar, doctor Petre Brâncuşi, redactor şef şi director al 
departamentului muzical al Radioteleviziunii Române între anii 1968-1972, 
rector al Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu” 1972-1982, preşe-
dinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 1977-1982 şi 
director al Operei Române din Bucureşti din 1982 până în martie 1989. 
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Manifestarea respectivă a demonstrat că numeroşi oameni de culturi, profesori, 
ziarişti, foşti studenti, colaboratori ori personalităţi provenite din alte sfere de 
activitate păstrează vii amintiri faţă de cel omagiat, recunoscut ca un împătimit 
fiu al Gorjului. Ca membri ai familiei, nu putem decât să ne declarăm satisfacţia 
pentru deplina reuşită a acestor etape de reconstituire a staturii morale şi 
intelectuale a lui Petre Brâncuşi şi să subliniem sprijinul consistent şi constant al 
Domnului Preşedinte al Consiliului judeţean, Nicolae Mischie, care a dovedit o 
impresionantă deschidere şi înţelegere, implicându-se direct în organizarea şi 
buna desfăşurare a evenimentelor. Desigur, o astfel de acţiune nu ar fi avut sorţi 
de izbândă fără acordul desluşit al Domnului academician Răzvan Theodorescu, 
ministrul culturii din ţara noastră. Satisfacţia provine şi din faptul că, mergând 
de câteva ori pe an la Târgu-Jiu, observăm că astfel de întâmpări nu sunt 
singulare, viaţa culturală a Gorjului consemnând episoade de o efervescenţă 
deosebită, şi asta prin strădania domnului Ion Sanda, directorul general al 
Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural Gorj. Între cei ce 
trebuie menţionaţi pentru sprijinul acordat se află Dl. Florin Cârciumaru, 
primarul municipiului şi prof. Vasile Marinoiu, directorul muzeului judeţean. 
Omagierea înaintaşilor, a celor ce au „ars” pe altarul artei, ştiinţei, culturii ori în 
alte sfere de preocupare, sublinierea aportului lor decisiv în orientarea de astăzi, 
în domeniile lor şi ale noastre de activitate, reprezintă o datorie de prim ordin şi, 
în acelaşi timp, o dovadă de normalitate. Este şi ceea ce întăreau în cuvântul lor 
de deschidere al lansării cărţii doamna Alexandra Andrei, directorul Bibliotecii 
municipale, profesoara Doina Cheznoiu, directorul Liceului de Muzică şi Arte 
Plastice, profesorul şi jurnalistul de marcă Gheorghe Manoniu ori profesorul 
Viorel Gârbaciu, dar şi domnul Titu Pânişoară, iniţiatorul şi sufletul întregii 
acţiuni, unul dintre cei mai reprezentativi, eficienţi şi respectaţi primari din 
istoria târgujină, renumit pentru altruismul şi perseverenţa dovedite, între altele, 
în lupta pentru fireasca departajare a valorilor în societatea românească de astăzi 
şi faţă de care noi, urmaşii celui ce a fost Petre Brâncuşi, prin subsemnatul 
Cristian Brâncuşi ne exprimăm, şi pe această cale, profundul respect. De altfel, 
Domnia Sa este şi coautor, alături de Ion Sanda şi Ion Şoldea, al volumului în 
cauză, publicat de Editura „Rhabon” din localitate. Mulţumim tuturor celor ce 
au contribuit la apariţia acestei cărţi, pe care, din lipsă de spaţiu, nu i-am putut 
menţiona.  

 

 
                                                                   Cristian Brâncuşi  
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Emisiunea de radio „Tentaţii culturale”  
                              Miercuri, 28. 01. 2004, orele 8-10  
 
                     Volumul dedicat muzicologului  
                                Petre Brâncuşi  
 
 

 

Ion Sanda, Ion Şoldea şi Titu Pânişoară au contribuit, substanţial, la 
publicarea volumului omagial Profesor universitar doctor muzicolog Petre 
Brâncuşi, volum apărut în excelente condiţii grafice în cadrul editurii „Rhabon” 
din Târgu-Jiu. Cartea este legată de Simpozionul Petre Brâncuşi, cu prilejul 
împlinirii celor 75 de ani de la naştere.  

Am apreciat următoarele secţiuni ale cărţii, adevărate pagini de istorie a 
muzicii româneşti: Un „diamant” al muzicii culte; Simpozion - să păstrăm vie 
flacăra amintirii; Petre Brâncuşi - omul şi opera; Petre Brâncuşi: „Semnificaţii 
actuale ale operei lui George Breazul” - rezumatul tezei de doctorat, 1974; 
Studii şi cercetări de istoria artei, de Constantin Stihi - Boos; Corespondenţă, 
mesaje, aprecieri; Din presa vremii; Premii, brevete, titluri şi alte documente.  

Într-un eseu al meu, publicat în anul 2003, în revista „Muzica”, am reliefat 
următoarele:  

„Am fost coleg cu dânsul la Conservatorul «Ciprian Porumbescu» din 
Bucureşti. În cadrul Editurii Muzicale a Uniunii Compozitorilor şi Muzicolo-
gilor am colaborat, ce-i drept, într-o perioadă când această prestigioasă insti-
tuţie a putut privi, prin calitatea superioară a tipăriturilor, de la egal la egal, 
realizările marilor case din vestul european: Salabert, Universal Edition, Schott 
sau Ricordi. Punctul culminant al activităţii lui a coincis cu perioada când a 
fost numit redactor şef la Radiodifuziunea Română din capitală. Numirea sa a 
însemnat reconsiderarea unor creaţii, socotite de birourile Uniunii Compo-
zitorilor şi Muzicologilor, ca şi de alte instituţii importante, ca fiind în diso-
nanţă cu tezele expuse în sinistra rezoluţie a lui Jdanov. În acest sens, au fost 
repuse, cu adevărat în viaţa muzicală, ópus-uri de Paul Constantinescu, Lu-
dovic Feldman, Ştefan Niculescu, Aurel Stroe, Cornel Ţăranu, Adrian Raţiu, 
Tiberiu Olah, Mircea Istrate, Liviu Glodeanu, Nicolae Brânduş, Octavian 
Nemescu, Lucian Meţianu. Îndrăznesc a-mi pune alături şi numele meu. Atunci 
au putut fi comandate opere de Pascal Bentoiu şi Liviu Glodeanu şi, în acest 
sens, evidenţiem imprimarea unor capodopere, cu rezonanţe universale, precum 
«Jertfirea Iphigeniei» de Pascal Bentoiu şi «Zamolxe» de Liviu Glodeanu. 
Situaţia sa nu a fost prea uşoară, având în vedere că remarcabili maeştri ai 
muzicii noastre, cu merite incontestabile în istoria artei noastre sonore, s-au 
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arătat potrivnici acestor orientări estetice; din păcate, cuvintele acestora, 
cuvintele unor meşteri mari - de altfel, sincere ... - au fost folosite, perfid, de 
exponenţii stalinismului, în cultura noastră.”.  

Petre Brâncuşi rămâne în istoria artelor noastre sonore, prin volumele 
dedicate muzicii româneşti şi prin amplul volum dedicat lui George Breazul. Ca 
şi mulţi alţi cărturari ai Olteniei lui dragi, Petre Brâncuşi a activat în lumea artei 
sonore cu o ardentă dăruire, pornind de la semnificaţia cuvintelor: „România 
Mare, legată «aere perennius» ... de ziua de 1 decembrie 1918, e cea mai mare 
realizare a Spiritului românesc” !  
 
 
                                                   Doru Popovici 
 

                          
 
 
                          În loc de ERATĂ la vol. 1  
 
 

În atenţia Domnului Titu Pânişoară,  
Stimate Domnule primar, vă trimit spre consultare corecturile expediate deja 
Domnului Director Ion Sanda, cu rugămintea de a urgenta, pe cât posibil, 
publicarea ediţiei a II-a.  
 

Propuneri pentru corecturi:  
 

Pagina 9, paragraful doi, rândul patru de jos:  
Datorită domniei sale am putut beneficia, noi, Gorjul, de numeroase 

concerte ale unor formaţii ale Operei ...  
Pagina 10, paragraful trei:  
Prestigiul lui Petre Brâncuşi provine nu numai din activitatea pe care a 

depus-o de-a lungul anilor la catedră ori în virtutea funcţiilor pe care le-a deţinut, 
dar şi din 1ucrările sale ... Aş aminti doar câteva - ele au mai fost trecute în 
revistă şi cu alte prilejuri, şi în această carte ştiu că au fost enumerate de către 
domnul Titu Pânişoară: Dar nu cred că este rău dacă şi eu subliniez câteva cărţi 
mari ... Iată cele două volume: Istoria Muzicii Româneşti - cursuri pentru 
studenţi - care au fost publicate în colaborare cu Grigore Constantinescu şi 
Octavian Lazăr Cosma.  

... A mai scris încă o carte: „Muzica în România Socialistă” ... Pe George 
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Breazul, despre care a conceput o amplă monografie, îl plasează în contextul 
unei istorii încă nescrise a muzicii româneşti ... au fost distinse cu premii ale 
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.  

Muzica Românească şi marile ei primeniri - volumul I, publicat în 1978, a 
fost distins, de asemenea, cu .. Volumul II a apărut în 1980. 
 

Pagina 11, paragraful unu, rândul trei: 
Universitatea Naţională de Muzică….  la publicarea acestor nestemate nu 

vor prelua iniţiativa, atunci….... 
 
Paragraful doi:  
Nu am să mă refer la articolele de presă subliniate de şi despre Petre 

Brâncuşi ...  
Dar, după cum bine se cunoaşte, diamantele au un destin aparte, oricât ..  

Ele vor continua să strălucească. 
 
Ultimul paragraf:  
Prin urmare, această publicaţie, ...  
Pag. 105: Prof. Tudor Ciortea  
Pag. 106: Ioan D. Chirescu  
Pag. 110: Dumitru Capoianu  
Pag. 114: GÂNDIRII CURATE  
Pag. 128: România literară - Filosofie şi cultură - 10. V. 1979  
Pag. 138, paragraful patru:  
... şi profesor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti  
 
Cu drag, mulţumiri şi urări de mult bine, 
 
                                                                   Cristian Brâncuşi 
                                                         8.03.2004 
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IMAGINI DIN TIMPUL MANIFESTĂRILOR 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. univ. dr. Cristian Brâncuşi (în prim plan) şi prof. Viorel  Gârbaciu 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

                  
 
                 
 
                                  Ing. Titu Pânişoară alături de prof. univ. Alexandru Pârlea, 

Asociat la Universitatea Naţională de Muzică din Cluj-Napoca 
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                   Prof. Gheorghe Gorun, directorul Colegiului Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

                                            
De la stânga la dreapta: maestrul Cristian Brâncuşi, Titu Pânişoară şi  

                   Alexandra Andrei - director al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” din Tg-Jiu 
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    De la stânga la dreapta: prof. univ. Alexandru Pârlea, Gruia Stoia - redactor şef  
adj. Radiodifuziunea Română, dirijorul Cristian Brâncuşi, prof. Alexandra Andrei,    
prof. VasileMarinoiu - director al Muzeului Judetean „Al. Ştefulescu" Gorj 

 
 
 
 

  

 

 

  

 

 
 
                          În sală, membrii familiei Brâncuşi alături de familia Barbu  
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                                 Prof. Gheorghe Manoniu - redactor la ziarul  

                           „Gorjeanul” (stânga) - alături de Costel Scheau 

  

 

 

 

 

 

 
                            

  
                            
                            
 
 
 
 
 
                                Aspect din sală. Gheorghe Manoniu (în spate)  
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         Ion Şoldea - redactor „Gorjeanul” şi 
prof. dr. Gheorghe Calotoiu, dir. adj.  Muzeul Judeţean Gorj 

 

 
 

... distinsa soţie a lui Petre Brâncuşi, doamna Marietta, primind diploma de excelenţă din 
partea d-lui prof. Ion Sanda 
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