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Cuvânt înainte

Profesorul universitar Petre Brâncuşi a fost unul din cei mai mari
muzicologi pe care i-a avut ţara noastră în cea de-a doua jumătate a
secolului al XX-lea.
Noi, gorjenii, suntem mândri că această ilustră personalitate a culturii
noastre naţionale s-a născut pe meleagurile noastre şi interesaţi în cel mai
înalt grad de cinstirea memoriei şi valorificarea operei sale. În concordanţă
cu aceste afirmaţii şi preocupări, în urmă cu trei ani, au fost făcute mai
multe propuneri, care s-au bucurat de apreciere şi de sprijin pentru
materializa rea lor din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional, Consiliului Judeţean Gorj şi Primăriei
Municipiului Târgu-Iiu.
Până în prezent au fost deja realizate multe din propunerile respective
şi anume: Consiliul Local al municipiului Târgu-Jiu a acordat
muzicologului Petre Brâncuşi titlul de «Cetăţean de Onoare» post-mortem
al municipiului Tărgu-Jiu; o sală de clasă de la Liceul de Muzică şi Arte
Plastice «Constantin Brăiloiu» îi poartă numele; în «Sala Personalităţilor»
de la Muzeul Judeţean «Alexandru Ştefulescu» a fost inaugurat un Punct
Muzeal «Prof univ. dr. Petre Brâncuşi»; pe faţada casei cu nr. 2 de pe
strada Lainici, unde a trăit şi creat mai mulţi ani de zile a fost instalată o
placă comemorativă; s-a iniţiat organizarea, anual, a unui Simpozion
Naţional «Petre Brâncuşi» (până în prezent au avut loc deja trei ediţii), iar
cu prilejul desfăşurării simpozionului, din partea familiei Brâncuşi au fost
acordate de fiecare dată, premii celor mai buni trei elevi de la Liceul de
Muzică şi Arte Plastice «Constantin Brăiloiu» Târgu-Iiu.
Comunicările ştiinţifice prezentate şi alocuţiunile rostite în cadrul
primelor două ediţii ale simpozionului, amintirile celor care l-au cunoscut,
precum şi o serie de lucrări ale omului de cultură, ca de exemplu ciclul de
expuneri sub genericul «Poeme eterne ale muzicii» ş.a. au fost adunate în
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câte o carte.

Volumul de faţă cuprinde lucrările celei de-a treia ediţii a simpozionului
(care a avut loc pe 5 iunie 2005), iar tipărirea lui a fost posibilă numai datorită
receptivităţii primarului Târgu-Jiului - dl. dr. ing. Florin Cârciumaru şi
aprobării de către Consiliul Local al municipiului a fondurilor necesare.
Este aici locul să menţionăm că pe viitor ediţiile simpozionului şi alte
manifestări dedicate amintirii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi şi punerii în
valoare a moştenirii culturale lăsate de el se vor organiza sub egida Primăriei şi
Consiliului Local al municipiului Târgu-Jiu, asigurându-se astfel continuitatea
acţiunilor, fapt pentru care exprimăm recunoştinţa şi mulţumirile noastre.
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