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Simpozionul Naţional ”Petre Brâncuşi”
Târgu-Jiu, 22 mai, 2009-11-30
Moderator Doamna Alexandra Andrei,
directorul Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell”
Mulţumind, nu știu... în ce ordine de prioritate să aduc aceste
mulţumiri, pentru că sunt autorităţi implicate, este societatea civilă implicată și, în mod deosebit a răspuns iniţiativei societăţii
civile, reluată apoi de administraţie și de instituţiile de cultură, a
răspuns așa cum ne așteptam de la un gorjean adevărat, dl. profesor
universitar Cristian Brâncuși. Urmare acestui răspuns formidabil,
iniţiativa pornită din societatea civilă și numindu-se Simpozion
Petre Brâncuși a prins rădăcini și nu s-a sfârșit după trei zile cum
de multe ori sfârșesc minunile, ci a continuat din respect pentru
personalitatea marelui gorjean care a fost și va rămâne pentru noi,
Petre Brâncuși. Nu cred că vreo unitate administrativ teritorială
are prea multe personalităţi ca să-și permită să nu-și amintească
de toate cu respectul datorat, întrucât oricâte eforturi am face, în
lume ieșim, în primul rând, prin tot ceea ce înseamnă spiritualitate,
personalităţi culturale, realizări care vor dăinui dincolo de toate.
Dincolo de catastrofe, de toate tipurile... până la urmă cultura și
istoria care înmagazinează fapte trăite... ne vor reprezenta și peste
generaţii și ne vom mândri oricând cu asemenea bijuterii spirituale... În această ediţie mulţumim încă o dată administraţiei locale,
primăriei și consiliului local al Municipiului Târgu-Jiu, care include
de atâţia ani în manifestarea generoasă desfășurată sub genericul
„Zilele Municipiului Târgu-Jiu” include acest „Simpozion Naţional
Petre Brâncuși”. Și, așa cum este firesc, alături de domnul profesor
universitar Cristian Brâncuși, de mama domniei-sale și distinsa
doamnă Brâncuși, soţia muzicologului, de rudele domniei-sale, de
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personalităţi ale vieţii culturale locale, de domnul Titu Pânișoară,
avem alături pe cei ce au găsit un buget de timp rezonabil să ne fie
aproape în a ne aminti odată și încă odată și sperăm mulţi ani de
aici încolo de muzicologul Petre Brâncuși, de profesorul Petre
Brâncuși, de gorjeanul deosebit Petre Brâncuși. Nu pot să nu mulţumesc într-un chip la fel de special domnului inginer Titu Pânișoară,
cel ce a avut această iniţiativă și care reprezintă, așa generic, ceea
ce noi numim îndeobște societatea civilă. A fost până acum și
sperăm să rămână un partener formidabil care ne obligă la un
ritm alert în tot ceea ce întreprindem, ne determină să avem
memoria proaspătă să nu uităm să avem responsabilităţi civice,
culturale și să ne preţuim înaintașii ca să putem construi un prezent
și un viitor pe măsură. Pentru că mulţumeam administraţiei publice
locale, este firesc ca primul cuvânt să-l aibă administraţia prin reprezentantul ei, domnul vice-primar Gabriel Sanda, pe care-l invit
să ne spună câteva cuvinte. (Aplauze)
Domnul vice-primar Gabriel Sanda: Vă mulţumesc doamna
director! Sigur că emoţiile care mă încearcă sunt firești și ele ţin de
senzaţia mea, absolut formidabilă, că târgu-jienii știu să-și cinstească
înaintașii de valoare, că ceea ce se întâmplă astăzi aici, deși, poate că
prezenţa trebuia să fie în sală alta, mult mai numeroasă, ceea ce se
întâmplă astăzi aici înseamnă ... cultură, un act de recunoștinţă faţă
de cel care...locuind o perioadă la Târgu-Jiu a făcut foarte multe
pentru ţară, înseamnă în esenţă faptul că noi putem să cinstim, să
ne aducem aminte cu pioșenie dar și cu multe alte sentimente de
cei care au trecut prin această urbe înaintea noastră și care au lăsat
ceva în urma lor. Manifestarea de astăzi face parte în mod firesc din
manifestările care au loc în aceste zile la Târgu-Jiu cu prilejul
„Zilelor municipiului” și se referă la o personalitate a orașului care
nu se lasă uitată și nu va fi uitată nicicând de târgu-jieni, pentru că
a fost un om care a lăsat o amprentă în domeniul în care a activat,
a fost un om care a ajutat mulţi oameni, a fost un om cu care TârguJiul se mândrește. Și este firesc ca de fiecare dată când are loc o
astfel de manifestare, primăria municipiului Târgu-Jiu, primarul
municipiului să fie alături de aceste activităţi și să le sprijine în
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măsură posibilităţilor de care dispune administraţia publică locală.
Vreau să urez succes lucrărilor acestui simpozion, sunt convins că
astăzi vor fi multe lucruri interesante pe care o să le aflaţi de la
vorbitori și aș dori ca la anu’ să ne întâlnim iarăși la o manifestare
ca aceasta pentru a continua cu actele de cultură care se întâmplă
în municipiul Târgu-Jiu.(Aplauze puternice...) (Către cabina tehnică:
Aș vrea ca cineva de la teatru să mai aducă două microfoane mobile
pentru vorbitori....!)
Doamna Andrei: Mulţumim administraţiei locale prin cuvântul rostit de domnul vice-primar Gabriel Sanda. Apropo de
aceste amintiri, amintiri și de aceste comemorări, aniversări ale
personalităţilor gorjene, s-ar putea pune întrebarea la un moment
dat - cât se poate vorbi de o personalitate indiferent cât de mare a
fost, cât de importante urme a lăsat în spiritualitatea gorjenească și
naţională....dacă la un moment dat nu se epuizează subiectul, dacă
inspiraţia nu ne trădează, dacă ....nu suntem în pericolul de nu mai
ști cum să formulăm tema unei astfel de întâlniri! Ei bine, deocamdată există suficientă inspiraţie și ea aparţine domnului inginer Titu
Pânișoară care a iniţiat această manifestare și care este convins că
încă avem subiecte pentru alte ediţii chiar dacă suntem anul acesta
la ediţia a VII-a. Ei, tot gândindu-se domnia-sa cum să sune tema
simpozionului a ajuns la formularea dascălii profesorului universitar
doctor muzicolog Petre Brâncuși — prima parte. Ceea ce înseamnă
că și anul viitor avem asigurată tema fără să facem eforturi speciale,
urmând, firesc, partea a II-a. De ce oare dascălii profesorului universitar Petre Brâncuși? Pentru că domnia-sa a fost un excelent
dascăl universitar, dar, oricât de mare ar fi dascălul universitar,
oricâte succese ar fi înregistrat la rândul lui, orice dascăl, ca și orice
personalitate s-a format prin contribuţia și prin prestaţia excelentă
a dascălilor de la clasele primare și până la ultimul examen, în forţă,
susţinut tot în faţa unor dascăli, tot în faţa unei comisii de excelenţă
formată, firesc, din dascăli. Si atunci, domnul Pânișoară a început,
firesc, cu dascălii care i-au îndrumat primii pași ai viitorului profesor
universitar, muzicologului Petre Brâncuși, din clasa I. Nu au fost
uitaţi nici colegii personalităţii omagiate și cred că aceste comunicări
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ale participanţilor de astăzi, ale invitaţilor noștri de astăzi ne vor ajuta
pe toţi să găsim calea potrivită în rezolvarea unor probleme care ne
frământă zi de zi și ceas de ceas, formarea unei tinere generaţii
devenite apoi adulte, pentru ca mai apoi să ne reprezinte cu cinste
și-n perspectivă.... deoarece nu putem trăi în permanenţă în trecut
și nici doar în prezent fără să ne gândim la viitor. Avem nevoie de o
continuitate și această continuitate nu poate fi servită decât de
tinerii deveniţi ulterior adulţi de o foarte bună calitate. Este, poate
o pildă, acest simpozion, este o trimitere excelentă spre contribuţia
deosebită pe care o aduc dascălii, dascălii adevăraţi în formarea viitorului, din punct de vedere al resurselor umane, pentru orice
naţiune. Și atunci, cred că a fost extrem de inspirat domnul inginer
Titu Pânișoară! Vom începe într-o ordine firească, într-o ordine
care are o anumită logică pe care o s-o descoperiţi dumneavoastră
pe parcursul desfășurării lucrărilor. Și o să cunoașteţi cu acest prilej
și invitaţii noștri și personalităţile prezente la acest simpozion. O
să-l invităm în deschiderea lucrărilor simpozionului nostru pe domnul profesor universitar dr. George Niculescu, nepotul dascălului,
să ne prezinte comunicarea intitulată „Dascălul Gheorghe
Niculescu. învăţătorul din clasa a II-a de la școala primară din
Brădiceni, unde elev era Petre Brâncuși”. Brădicenii sunt în forţă
astăzi aici prezenţi, și pe bună dreptate, dacă au reușit să formeze
asemenea personalităţi. Domnule profesor, vă mulţumim și vă ascultăm.
Domnul prof. univ. dr. George Niculescu: Sigur că ordinea
este firească, este logică, numai că prezenţa mea se datorează hazardului, faptul că bunicul meu, Gheorghe Niculescu, a fost între
primii învăţători, primii dascăli ai marelui comemorat de astăzi,
respectiv muzicologul Petre Brâncuși. Ei bine, sigur că comemorăm 81 de ani de la nașterea celui pentru care timpul n-a mai vrut
răbdare dar care, prin opera sa, a reușit să rămână un punct de reper
în muzica românească și europeană, o adevărată ancoră de stabilitate în marea învolburată a lumii sale muzicale. Sigur că trebuie să
comemorăm cu recunoștinţă, cu pios respect, pe marele Petre
Brâncuși ! Ei bine, despre personalitatea primului său dascăl, alături
de bunicul meu, mă bucur că în sală există, se află și familii ale
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celor ce mi-au fost și mie profesori, familia Daviţoiu care poate
să confirme, să valideze ceea ce spun, pentru că, sigur, există și
multă subiectivitate... Problema este că...am avut șansa să am un
bunic care, așa....studiind ceea ce a făcut... din arhive... din notiţe
lăsate, din gândurile scrise.... să lase impresia că a fost foarte aproape de rolul pe care îl are un dascăl de ţară, un dascăl din mediul
rural care a jucat un rol mesianic, aproape mesianic, un rol de apostolat. Pentru că, înainte de toate, învăţătorul din vremea respectivă
trebuia să fie o fire polivalentă, de fapt își asuma rolul de a fi un
dascăl nu numai de școală, dar un dascăl al satului. Sigur că a fost
o persoană care, probabil, a avut influenţă asupra carierei, asupra
viitorului persoanei comemorate astăzi. Dar, pentru că.... din gândurile scrise pe care le-am găsit în casa în care m-am născut, ...avea
acest obicei de a se exprima cu elevii, cu tinerele vlăstare ca și cu
adulţii. Și probabil că aceste cuvinte... spuse la un anumit timp, la o
anumită vârstă, au rămas încrustate în memoria.... în retina memoriei... Ei bine, cred că... faptul că a fost, în primul rând, un bun gospodar întregește personalitatea bunicului meu, Gheorghe Niculescu.
În 1938 a construit o casă, care, încă, este una din cele mari din
comuna Brădiceni, atunci plasă... faptul că a avut cinci copii - bun
familist - doi băieţi și trei fete, din păcate cu regretul pe care l-a avut
în ultima parte a vieţii că băieţii, unchii mei, au murit în lagărele
rusești. Sigur că s-a implicat și în viaţa politică, viaţa publică, își
asuma acest rol. În primul rând a considerat că trebuie să fie ajutată
comunitatea locală și astfel a reactivat Banca Populară, avuţia săteanului din Brădiceni. În 1928 când a fost ales președinte al
consiliului de administraţie al acestei bănci a reușit performanţa
ca rezultatele băncii respective să fie cele mai mari din istoria acesteia și a avut un rol important în trecerea mai ușoară a crizei din
29-33 prin faptul că, în afară de creditare, banca se ocupa ...a extins
obiectul de activitate...ocupându-se cu aprovizionarea cu porumb
și procurarea de mărfuri în vreme de restriște. Ei bine, a avut acest
rol de a gestiona bine fondurile, de a se implica în viaţa economică
a localităţii și a făcut-o cu succes! Ca persoană care s-a implicat
public, și-a asumat și rolul de a fi în viaţa politică... A fost un
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averescan de marcă. Generalul Averescu a înfiinţat Liga Poporului
și, după aceea, din 1920 s-a transformat în Partidul Poporului și
istoria Gorjului este legată de generalul Averescu, care a încheiat un
pact de neagresiune militară în Vila Setea (actuala Ursu, s.n.) din
Tismana...cu colegul de școală militară, Feldmareșalul von
Mackensen. Ei bine, faptul că fost prieten și a fost convins de orientările politice face parte din frumuseţea și din implicarea dascălului
de altădată. Ca revizor al Federalei Gorjului foarte mult timp, precum și, o perioadă, ca inspector școlar de regiune, au împlinit această personalitate care, probabil, și-a pus, așa cum spuneam, amprenta
asupra marii personalităţi a lui Petre Brâncuși, cel care a reușit să
se împlânte direct în inima Gorjului. Eu... pot să spun că....mă
mândresc cu faptul că am avut un asemenea bunic... E foarte adevărat că ...sigur, faptul că a trăit în ultima parte cu acest regret că
i-au dispărut doi copii și mereu îi aștepta să se întoarcă iar acest
lucru nu s-a mai întâmplat... sunt multe lucruri care chiar sunt
similare cu istoria vieţii marelui Petre Brâncuși. Au trăit cam aceeași vârstă și, desigur, au avut multă răbdare pentru a-și împlini
și alte vise. Eu felicit organizatorii pentru faptul că au reușit să
evoce această mare personalitate și sper s-o menţină vie, vreau să-l
anunţ pe domnul prof. univ. Cristian Brâncuși că personalitatea,
opera, imaginea tatălui său nu-i mai aparţine, ne aparţine tuturor,
este un bun naţional și european, că probabil se vor gândi ca acest
Simpozion Naţional să continue dar cred că un festival cu muzică
adecvată ar putea să creeze o permanenţă mai mare și probabil că
un rol important îl vor avea autorităţile....Sunt convins că de acolo
de sus ne privește și vă privește, domnul profesor, pentru că este de
datoria noastră, a urmașilor să evocăm marile personalităţi pe care
le-a dat Gorjul. Avem datoria morală, pentru că din înaltul coloanei
infinitului ne privesc istoria Gorjului, ne privesc speranţele gorjenilor și nu trebuie să-i dezamăgim, dimpotrivă, trebuie să evocăm astfel
de personalităţi...Vă mulţumesc! (aplauze prelungite...)
Moderatorul: Mulţumindu-i domnului profesor universitar
și asigurându-l că ne ocupăm cu mândrie deopotrivă de personalitatea muzicologului Petre Brâncuși și a bunicului domniei-sale,
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ne-am putea întreba cine a fost mai câștigat; viitorul profesor universitar Petre Brâncuși sau dascălul Gheorghe Niculescu? Cred că
amândoi, la fel de onorabil au avut de câștigat. Pentru că, dacă acest
copil, Petre Brâncuși, n-ar fi urcat pe o treaptă așa de sus a ierarhiei
profesionale, spirituale, culturale, poate n-ar fi existat pretextul și
prilejul fericit de a vorbi despre dascălul Gheorghe Niculescu.
Niciodată munca dascălilor nu este în zadar. Chiar dacă, tot
niciodată, sută la sută, nu vom avea satisfacţii...dar oricare ar fi
procentul, aceste satisfacţii rămân și ne este...le este asigurată o
veneraţie permanentă. Rămânem la școala primară de la Brădiceni,
acolo unde copilul Petre Brâncuși a descifrat tainele abecedarului și
al matematicii și apoi ale muzicii, într-o companie fericită, a doamnei Silvia Popescu. Ne-am fi dorit să avem multe persoane și personalităţi care să-l fi cunoscut direct și la diverse vârste pe regretatul
Petre Brâncuși, dar suntem mulţumiţi și așa, s-o rugăm pe doamna
Silvia Popescu, fericită și domnia-sa și noi c-o avem alături să depene amintiri, amintiri, amintiri despre Petre Brâncuși la o vârstă
a începuturilor instrucţiei domniei-sale. Vă mulţumim că existaţi
încă și că sunteţi alături de noi. (Aplauze puternice....)
Doamna Silvia Goga-Popescu: Doamnelor și domnilor,
Stimaţi invitaţi, Am deosebita satisfacţie de a participa la această
prestigioasă manifestare știinţifică, dedicată comemorării personalităţii distinsului om de cultură, profesor universitar dr. muzicolog Petre Brâncuși, consăteanul meu.
Cu deosebit respect mă înclin în faţa conducerii Municipiului
Târgu-Jiu, care preţuiește personalităţile de seamă ale culturii românești născute pe meleagurile gorjene și care și-au dedicat întreaga
viaţă ridicării nivelului cultural, spiritual și moral al poporului român. Sunt fiica reputatului învăţător Pantelimon Goga din satul
Brădiceni, altă dată comună și reședinţă de plasă, localitate mult
îndrăgită, unde am văzut lumina zilei în același an cu Petrică, așa
cum îi spuneam noi în copilărie, bucurându-ne de primii ani de
viaţă, de natura deosebit de generoasă a satului natal, așezat spre
poale de munte, cu păduri și dumbrăvi înverzite, cu susururi de
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izvoare cristaline, cu râuri ce-și unduiau apele limpezi, curgând domol la vale; toate acestea punându-și magistral amprenta asupra
personalităţii marelui artist și om de cultură, Petre Brâncuși.
Am copilărit împreună și am fost colegi de clasă la Școala
Primară din Brădiceni, având învăţători pe Constantin Brâncuși și
Gheorghe Niculescu, dascăli de vocaţie, cu un rol deosebit în viaţa
culturală a localităţii. Distinsul învăţător, Constantin Brâncuși, nea pus condeiul în mână, în clasa I, și cu o dăruire totală, ne-a
îndrumat primii pași spre cunoaștere. Petrică era un copil deosebit,
învăţa foarte bine, era inteligent, se străduia să fie mereu la înălţime,
să cunoască în profunzime tainele cărţii și ale vieţii. Era o fire
plăcută, delicată, o ţinută îngrijită, mândră, cu un zâmbet special,
un brunețel simpatic, cu ochii negri, pătrunzători care radiau de
multă bunătate și inteligenţă. În ciuda firii lui plăpânde, era tare
mândru și ambiţios, se străduia să fie mereu deasupra celorlalţi și,
ca urmare a silinţei sale la învăţătură, primea la finele anului școlar,
coroniţa de flori pentru premiul I, ca o răsplată a meritelor sale.
De altfel, el era și monitorul (șeful) clasei, reușind să ajute și să-i
stăpânească pe colegii săi, în absenţa învăţătorului, care, uneori,
urmărea în același timp, activitatea didactică ce se desfășura la mai
multe clase. Era, am putea spune, mâna dreaptă a dascălului, un
real sprijin al acestuia în disciplinarea și pregătirea copiilor.
A fost o perioadă când învăţam dimineaţa și după amiază și
în acele două ore de pauză, de la 12 la 14, Petrică făcea lecţiile în
clasă cu copiii, și ei îl apreciau și respectau foarte mult. Petrică era
sufletul serbărilor școlare. Avea o intuiţie artistică remarcabilă, ieșită
din comun. Divinitatea l-a înzestrat cu simţul muzicii, cu armonia
sunetelor, glasul lui plăcut, limpede și cristalin, domina parcă glasurile plăpânde ale noastre, ale copiilor, ce răsunau voios la serbările
organizate cu prilejul unor evenimente deosebite din viaţa școlii și
a poporului nostru.
Îmi amintesc cu plăcere de momentul în care noi, elevii, ne
adunam în curtea școlii, în careu. Luni dimineaţa când se ridica
steagul și sâmbăta după program, când se cobora steagul și cântam
imnul „Pe-al nostru steag e scris unire” iar ultima strofa era cântată
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de cele mai frumoase glasuri, Clara Anescu și Petre Brâncuși. Era
ceva frumos, înălţător... într-o asemenea atmosferă plăcută, irepetabilă, s-au scurs cei patru ani de școală primară, ani ai copilăriei fericite, care mi-au lăsat amintiri frumoase despre sat, despre colegii
de școală și, în mod deosebit, despre Petre Brâncuși, cu care mă
întreceam la învăţătură și care a rămas mereu viu în memoria
mea.
Aș dori să fac o mică paranteză legată de premiile ce se împărţeau la sfârșitul fiecărui an școlar. Eu și Petrică eram colegi de
premiul I. În clasele I, a II-a și a III-a era strigat Premiul I Brâncuși Petre și Goga Silvia, iar în clasa a IV-a s-a strigat Premiul
I Goga Silvia și Brâncuși Petre. Atât de mult s-a supărat el - că
întotdeauna și-a dorit să fie primul - încât la sfârșitul serbării, m-a
așteptat la poartă, mi-a smuls coroniţa de trandafiri de pe cap și
mi-a azvârlit-o pe pârâu (la noi curgea atunci pârâul pe marginea
șoselei). Sigur, el n-a făcut acest gest din răutate, ci din ambiţia lui
de a fi primul strigat la premiul I. Eu nu m-am supărat atunci pe el,
iar mai târziu, studenţi fiind la București, când ne întâlneam, ne
aminteam cu plăcere de acest moment. Dar, anii au trecut. Timpul
se scurge ireversibil. Fiecare ne-am urmat drumul propriu în viaţa,
dar niciodată n-am uitat anii copilăriei, primii ani de școală, care
ne-au apropiat atât de mult. N-am uitat niciodată că în școala
primară din Brădiceni ne-au fost puse bazele cunoașterii și dragostea de învăţătură, de a deveni oameni împliniţi în viaţă, de a
ne dezvolta profesional și a fi folositori țării noastre.
Aș menţiona aici că Școala din Brădiceni a fost înzestrată cu
învăţători bine pregătiţi, de un înalt profesionalism, ale căror rezultate s-au oglindit în numărul mare de intelectuali formaţi de-a lungul generaţiilor, care au îndeplinit funcţii mari, de răspundere în
ţara noastră și în străinătate. Cu respect ne amintim de învăţătorii
din Brădiceni: Constantin Brâncuși, Dumitru Anescu, Ionel
Buligan, Gheorghe Niculescu și fiul său Mircea Niculescu,
Pantelimon Goga, tatăl meu, care a construit Școala Primară de la
Drăgoești - Brădiceni, învăţător Victor Daviţoiu-Paraschivoiu și
soţia sa Maria Daviţoiu-Paraschivoiu, Orest Popescu și soţia Maria
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Popescu, Rică Dogaru, Vasile Nistorescu, preotul Teodor Gureanu
care preda religia în școală, lor le datorăm pregătirea noastră profesională, realizarea noastră în viaţa, iar astăzi în Brădiceni, învăţătoarele Maria Moţa și Despina Alionescu, cu același profesionalism
și dragoste de învăţătură, au menirea să ducă mai departe flacăra
iubirii de carte a înaintașilor lor.
Am terminat patru clase primare și am mers mai departe la
școală, la Liceul „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Petrică, copil
orfan de ambii părinţi, și-a înfruntat destinul, și-a luat soarta în
propriile mâini și, ajutat de harul său muzical, s-a apropiat mereu
de glorie. A fost copil de trupă la Regimentul din Târgu-Jiu, unde
s-a remarcat în mod deosebit, a urmat cursurile Școlii Normale de
învăţători din Târgu-Jiu, cu rezultate strălucite, remarcându-se ca
un elev deosebit, el, la o vârstă atât de fragedă, fiind dirijorul corului Școlii Normale și al fanfarei școlii, formaţii artistice de pregătire a elevilor, de prestigiu în acea vreme în Târgu-Jiu. Era sprijinul de nădejde al profesorului de muzică, exigentul Cicerone
Paralescu.
Îndemnat și călăuzit de vocaţia sa artistică, a absolvit
Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București și,
ca urmare a valorii și meritelor sale personale, a avut o carieră
strălucită, în continuă ascensiune, îndeplinind înalte funcţii la nivel
naţional, fiind ani de-a rândul Rector al Conservatorului care l-a
consacrat și Director al Operei Române, instituţii de prestigiu ale
culturii și artei muzicale în România. Personalitate de prim rang a
culturii noastre naţionale, ca profesor universitar a contribuit mult
la formarea tinerelor generaţii de mare succes, remarcabili muzicieni
români, având sprijinul său de nepreţuit, în toţi acești ani, ne-am
întâlnit mereu, ne-am bucurat de fiecare întâlnire, ne-am împărtășit gândurile și sentimentele noastre, amintindu-ne necontenit, cu
multă plăcere și nostalgie de primii noștri ani de școală.
Îmi amintesc de anul 1985, când învăţătorul Vasile Nistorescu
de la Școala Primară din Brădiceni a organizat întâlnirea „Fiii satului” la care au răspuns un mare număr de absolvenţi ai Școlii
Primare: învăţători, profesori, profesori universitari, doctori, ingi46
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neri, economiști, avocaţi, judecători, ofiţeri, scriitori, ziariști, care
n-au uitat niciodată de unde au pornit și au păstrat aici rădăcinile.
A fost o mare plăcere să ne întâlnim, ne-am revăzut clasele unde am
învăţat, ne-am împărtășit impresiile, iar Petrică Brâncuși a donat
Școlii Primare câteva cărţi din operele sale și cuvântul său a impresionat pe toţi cei prezenţi și ne-a făcut o mare bucurie exprimânduși dragostea și atașamentul faţă de satul natal și locuitorii lui pe care
i-a iubit, i-a stimat toată viaţa. Era un om de înaltă ţinută morală,
respectat, care insufla tuturor celor din jur, dragostea faţă de cultura românească, de muzică, de tot ce este frumos.
Dar, soarta a fost nedreaptă, el părăsind aceasta lume mult
prea devreme, lăsând, însă, în urma sa o valoroasă operă, un adevărat reper pentru muzica și muzicologia românească și totodată o
comoară de suflet, cei doi fii ai săi, Cristian și Valentin.
Cristian Brâncuși este un prestigios om de cultură, de muzică,
profesor universitar, doctor, compozitor și dirijor, acesta ducând mai
departe prestigiul și gloria nealterată a ilustrului său tată, care va
rămâne nepieritor în analele de aur ale fiilor Gorjului. Vă mulţumesc! (Aplauze prelungite...) (Din public, domnul Ion Sanda:
Felicitări doamna Popescu! Iertaţi-mă! I-aș ruga pe reprezentanţii
presei să preia cuvântul dumneavoastră și să-l pună pe prima pagină.
Felicitări!)
Doamna Andrei, moderatorul simpozionului: Mulţumim
în chip special doamnei Silvia Popescu pentru că a realizat un
portret al copilului Petre Brâncuși un copil care a confirmat printro evoluţie perfect logică în tot ce s-a întâmplat după terminarea
claselor primare. Priveam în sală și mă gândeam ce este în sufletul
distinsei doamne Brâncuși, domnul profesor, fiul dumneaei, este
lângă mine, și îmi permit să cred că regretul faţă de dispariţia prematură a distinsului muzicolog Petre Brâncuși este compensată, pe
deplin, cu respectul pe care astăzi îl demonstrează, prin aceste
comunicări invitaţii noștri și deopotrivă participanţii noștri. Trebuie
să fie fericiţi, atât cât pot, pentru că niciodată nu vor trece prin Gorj
cu fruntea plecată, ci dimpotrivă. Le mulţumim, încă odată, domniilor lor pentru că ne sunt alături și ne ajută să valorificăm perso47
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nalitatea distinsului Petre Brâncuși. Și acum, aflasem deja, că viitorul
profesor universitar n-a avut de loc o viaţă rectilinie din punct de
vedere existenţial, n-a beneficiat de asigurarea facilă a unor condiţii necesare și suficiente pentru o instrucţie solidă și că și-a luat
soarta în propriile-i mâini și, cu atât mai mult, reușita domniei sale
este mai demnă de laudă. A fost, aproape firesc spunem, pornind de
la aceste observaţii, copil de trupă. O să-l ascultăm acum și-l invităm la cuvânt pe colonelul în rezervă, Ion Bărbulescu, vorbindu-ne
despre copilul de trupă Petre Brâncuși.
Colonelul (r) Ion Bărbulescu: Onorat prezidiu, onoraţi
domni și doamne, prezenţi la acest simpozion de mare importanţă
pentru municipiul nostru, pentru ţara noastră. Sunt în sală profesori
universitari, pe care mă bucur că urmează cariera acestui mare
profesor, muzicolog... ingineri, ofiţeri... văd pe domnul preot
Cornoiu... e o mare cinste pentru municipiul și judeţul nostru că
avem asemenea ascultători la acest simpozion. Domnilor! Eu nu pot
decât să-mi exprim, cu deosebită emoţie, vis-a-vis de cuvintele care
s-au spus în acest simpozion Petre Brâncuși, în legătură cu ce-a
lăsat în urma sa regretatul muzicolog Petre Brâncuși, personalitate
proeminentă în domeniul muzicii și culturii muzicale. Personal, mă
bucur că doamna Andrei m-a sprijinit pe mine, în ceea ce privește
studiul meu referitor la asemenea simpozion. Studiind operele sale,
mereu sunt copleșit de aceste amintiri despre un gorjean temeinic
pregătit, iubitor al ţinutului gorjenesc, iubitor de oameni, încrezător
și iubitor al cântecului românesc, cunoscut de oameni de cultură
din ţară și din străinătate și în mod deosebit, cei din ţinutul
Olteniei, Ardealului și Banatului. Doresc să exprim aici și să vă
comunic în legătură cu Petre Brâncuși, în calitatea sa de mic copil,
1938, când a intra în zona militară, în zonă cu deosebite sarcini, de
restricţii pentru un tânăr de vârstă de la 9 ani la 14 ani. Acestuia i
s-a imprimat de mic copil formidabila ordine în comportament și
de aici în gândire, ordine care s-a păstrat până la sfârșitul vieţii sale.
Ordinea și disciplina în programul zilnic l-au determinat din fragedă
copilărie pe muzicologul Petre Brâncuși să fie corect și să fie disciplinat, ordonat în tot ce întreprinde cu colegii de trupă. Pentru
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a-și îndeplini toate sarcinile militare, pentru a învăţa, pentru a-i
mulţumi pe comandanţii săi, el a fost un exemplu demn și mă bucur
că doamna a spus treaba asta din fragedă copilărie, din clasa I. A
fost un copil de trupă ce-și îndeplinea sarcinile pe lângă muzica
militară a regimentului 18 Gorj, aici la noi, în Târgu-Jiu. În perioada sa, fiind copil de trupă, a fost de o strălucire în gândire, în maturitate, chiar exagerată, privind știinţa de carte. În rândul copiilor de
trupă el se găsea întotdeauna pe primul loc. Deci, primul loc era
peste tot al lui Petre Brâncuși. Iată ce înseamnă personalitate de
seamă a judeţului nostru! (Din public, domnul Ion Sanda: Și valoare)
Și valoare, da, domnule profesor! Ca mic copil, înrolat în armată,
era un copil gânditor, cu un orizont foarte dezvoltat, fapt ce a făcut
ca în numele copiilor de trupă din regiment, comandantul său de
regiment, colonelul Poșa Gheorghe să-i comunice — era din ţinutul
Argeșului acest ofiţer - să comunice la Ministerul de Război ca
fiind cel mai înzestrat copil, Petre Brâncuși, din copiii de trupă ai
judeţului Gorj. Cu aptitudini de muzică militară și cu reale posibilităţi de dezvoltare, și să fie îndrumat, spunea comandantul,
pentru a ajunge un om deosebit în ţară și cunoscut în străinătate
pentru calităţile sale. Și așa a fost!
Vreau, în câteva cuvinte, doar să exprim aici în simpozionul
nostru, cu ce onoare s-a ocupat și se ocupă domnul inginer Titu
Pânișoară, (din public: Felicitări...) ajutat de Primărie. Este un lucru
deosebit pentru asemenea oameni să spun ce-a însemnat un copil
de trupă, copilul cum îl numeau toate cadrele militare din acea
vreme, fiii regimentului. Pe mine m-a rugat domnul inginer
Pânișoară, fiind vecinul meu: „Domnule colonel! Vă rog studiaţi,
vedeţi, cum să scoatem la iveală și această calitate de militar mic.”
Copiii regimentelor, de trupă erau puși la munci de tot felul....
deși erau mici...Pentru a-i departaja, pentru a se reafirma pe diferite elite...în ţară....citez: „În una din zilele lui septembrie, mai bine
zis, pe 14 septembrie 1939 comandantul regimentului 18 Gorj,
colonelul Poșa Gheorghe, i-a spus lui Petre Brâncuși: «Copilaș! De
unde ești? Și la ce te pricepi mai mult?» Petre Brâncuși i-a răspuns:
«Domnule colonel, eu mă pricep să fac și instrucţie... ca soldaţii...să
49

T itu Pânişoară

fac deplasări, să fug pe jos în secunde, să escaladez sau să sar peste
obstacole și dacă e nevoie să mă lupt cu toate puterile mele pentru
ca în ţară să fie pace.»” Iată ce gândea acel copil la fragedă tinereţe
despre armată!.... Iată gândirea minunatului Petre Brâncuși .... „...
dar mai mult, cunosc să cânt, să ajung mare muzician.” Atunci
comandantul a adunat la biroul său pe toţi acești copii de trupă din
regiment și le-a spus: „Eu, comandantul vostru, împreună cu soldaţii
și toate cadrele din regiment, ofiţeri și subofiţeri, ne pregătim pentru
război unde o să ne luptăm...spunea dumnealui copiilor ...pe viaţă
și pe moarte cu acei ce vor să ne cotropească ţara. Pe voi, copii, nu
vă luăm cu noi. Veţi rămâne aici, să fiţi cuminţi, să ascultaţi de
superiorii voștri și să aud numai vești bune despre voi!” Copiii, toţi,
au răspuns comandantului: „Noi o să facem tot ce ni se ordonă și
vă așteptăm în cazarmă....să veniţi cu toţi sănătoși după război.”
Nu s-a întâmplat așa pentru că războiul este război. Atunci, comandantul de regiment a chemat croitorul regimentului...l-a prezentat
pe Petre Brâncuși spunând: „vezi copilul ăsta? E din Gorj...Mi-l îmbraci întâi pe el cu haine noi, pe mărimea lui. Mâine dimineaţă, în
faţa regimentului îl prezinţi model echipat, după care, în patru zile,
îi văd pe toţi copiii de trupă în acest fel. Hai, poate sună mobilizarea
și vom pleca la război”....și copiii au început să plângă. Au început
concentrările de rezerviști...și după o săptămână unitatea, regimentul 18 Gorj, se deplasează în judeţul Sălaj, după care regimentul, pe
6 septembrie 1940, se deplasează în comuna Viișoara de lângă Turda
și mai vin înapoi, în Târgu-Jiu, după terminarea războiului,...foarte
puţini. Copiii au rămas sub comandă unică în cazarmă, executând
program militar, după care, bine știu cu toţii care au făcut armata,
că programul era program, disciplina era disciplină de fier. Nu
mai e acuma aceeași disciplină, aţi simţit și dumneavoastră...la ora
actuală...Educativ este că acel comandant de regiment, colonelul
Poșa, după ce a văzut că toţi copiii de trupă sunt echipaţi cu haine
bune și știind că regimentul pleacă, a adunat copiii de trupă, primind
raportul de la Petre Brâncuși...Iată ce copil de valoare a fost acest
băieţel și unde a ajuns!... și eu mă bucur că doamna a evocat câteva
probleme foarte...importante (din public: superb, da). Le-a spus
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comandantul: „Copii! Noi plecăm! Poate mulţi n-o să mai venim
înapoi...voi sunteţi sub o comandă unică. Să fiţi cuminţi, să învăţaţi,
pe lângă problemele voastre de muzică, și problemele militare. Să
știţi cum trebuie să vă adăpostiţi”...Importanţa cea mai mare - care
este și acuma - da.... unii merg pe ideea că nu mai sunt războaie
...că s-a terminat cu războaiele... (din public: aua)...așa... „să știţi
să vă adăpostiţi, copii....Adăposturile sunt pregătite în cazarma aia
de sus” - care acuma e în paragină...- „cât și în oraș... Să fiţi cuminţi
și să trăiţi copii! Aș vrea să mă întâlnesc cu voi”... Așa s-a despărţit
colonelul Poșa Gheorghe de tinerii copii de trupă ce proveneau din
judeţele Gorj, Mehedinţi și Vâlcea. Sărutându-i! Un asemenea comandant, un așa om de valoare să plece la război, să lase în urma
lui 40 de oameni ...să le spună să fie cuminţi, să se adăpostească
să nu moară... Ce mai vreţi — patriotism - decât la un asemenea
ofiţer de pe timpurile alea...La ora actuală patriotismul este slab...în
judeţul nostru și în toate judeţele ţării...I-a sărutat pe toţi și Petre
Brâncuși a plâns mai mult ca ceilalţi ... L-a îmbrăţișat acest brav
comandant care, după război, a murit... Se zice că e înmormântat în
ţinutul Argeșului....Nu am fost să văd, dar...așa se spune...Așa s-a
despărţit de copiii de trupă comandantul lor, Gheorghe
Poșa! Eu sunt mândru că v-am spus aceste cuvinte și sunt mândru
că dumneavoastră, cei din sală, aveţi discuţii cu tineretul și trebuie
s ă l e s pu n e m t re a b a a s t a . . . d e d i s c ip l i n ă , d e
ordine, de educaţie... și chiar de... luptă... Nu suntem scutiţi, să
știţi... Eu vă mulţumesc mult dumneavoastră pentru atenţie și mulţumesc domnului inginer Pânișoară pentru că m-a
determinat pe mine să merg în bibliotecă, aici, la doamna Andrei,
să verific niște cărţi și-mi spunea... doamna a mers cu mine:
...„domnu’ colonel...nu vi le dau pe semnătură”...„nu, doamnă”... zic... „mi le aduceţi după o săptămână”.... și le-am studiat și
le-am studiat... și le-am dat înapoi...Să trăiţi! (aplauze îndelungate....)
Moderatorul: Mulţumim domnului colonel fiindcă ne-a ajutat să
mai facem un pas în creionarea personalităţii lui Petre Brâncuși,
momente inedite, într-o viaţă relativ aspră dar în care soarta a intervenit în favoarea celui ordonat, celui dornic să reușească. Și, în
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mod logic, așa ar trebui să se întâmple. Destinul să fie favorabil nu
neapărat celor îndrăzneţi, poţi fi îndrăzneţ fără să-ţi dorești ceva
bun pentru tine și pentru alţii, ci celor dornici să reușească pentru
ei și să-i ajute și pe cei de lângă ei. Am de făcut o invitaţie domnului
magistrat Ion Duguleanu să ne fie alături de acolo din sală, îl așteaptă scaunul până îi vine rândul (din sală, domnul Ion Duguleanu:
Stau aici, stau aici...) Vă mulţumim dar o să ne fiţi alături când vă
anunţăm și continuăm să justificăm importanţa prestaţiei dascălilor în formarea fiecărui membru al comunităţii prin evocarea
personalităţii profesorului, reputat dascăl de istorie, și mă gândeam
acum... privind lista... un foarte bun dascăl de istorie, unul foarte
bun de știinţe naturale al lui Petre Brâncuși, un foarte bun dascăl
de muzică a avut Petre Brâncuși.... cum o fi făcut alegerea între
toate aceste discipline, de ce n-a ajuns la istorie, de ce n-a ajuns
la știinţele naturale și-n alte domenii... a ales muzica... Pentru că
a intervenit talentul, vocaţia, pe care le-a simţit, probabil, devreme
și așa se explică alegerea domniei sale. Într-un fel, din ce știu despre
profesorul Ion Manolescu a avut o influenţă formidabilă asupra
elevilor pe care i-a format...nu doar prezentând o istorie fadă ci
reprezentând un model de...de caracter demn de urmat și din ce în
ce mai rar, poate, în zilele noastre, (din sală, domnul Ion Sanda:
profesor de excepţie a fost...) Avem bucuria să-l invităm la cuvânt
pe fericitul profesor dr. Gheorghe Gorun, directorul Colegiului
Naţional „Spiru Haret”, un foarte, foarte bun, inspirat, consecvent
dascăl de istorie.... profesorul Manolescu poate să stea liniștit, acolo
unde este, are cine să-i calce pe urme.... Pe domnul profesor
Gheorghe Gorun îl invit să evoce personalitatea profesorului
Manolescu și influenţa acestuia asupra viitorului mare dascăl universitar Petre Brâncuși
Profesorul Gheorghe Gorun: Mulţumesc mult, doamnă,
pentru prea multele cuvinte de laudă pe care le-aţi rostit (din sală,
domnul Sanda, glumind: cam multe, cam multe..) Aș vrea să-l rog
pe șeful galeriei din sală să mă aplaude la sfârșit...(râsete, amuzament în sală)...Domnule vice-primar, onoraţi contributori la
acest simpozion, onorantă asistenţă. . . Iată încă un element care
52

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

realizează, într-un fel, relaţia mea...de..cunoaștere....de cercetare...
mijlocită...de.... strălucitul muzicolog Petre Brâncuși adăugându-se
acest element care este profesorul Ion Manolescu, profesorul Iui
Petre Brâncuși, profesorul meu de istorie, altor două elemente importante și anume: profesorul universitar dr. Cristian Brâncuși de
care mă leagă de ani buni o foarte sinceră și frumoasă prietenie și
Colegiul Naţional „Spiru Haret” actual, Școala Normală „Spiru
Haret” în trecut, unde Petre Brâncuși a fost elev iar eu sunt profesor
și, o vreme, și directorul Colegiului, cum și profesorul lui și-al
meu, Ion Manolescu, a fost, o scurtă vreme, director al acestei
prestigioase instituţii de învăţământ. Doamnelor, domnilor, la
„Spiru Haret” au învăţat în intervalul 1921-1955, 23 de copii din
Brădiceni, foști colegi cu doamna Goga - sărut mâna, doamnă
— foști colegi cu Petre Brâncuși, 23 copii din Brădiceni. Mai mulţi
n-au fost decât de la Bălănești - 32, de la Arcani - 25 și de la
Godinești - 24. Peștișanii, vecina, satul vecin și comuna vecină
Brădicenilor, a trimis la Școala Normală, în același interval, 12
copii, jumătate din cât Brădiceniul. Deși și Peștișaniul este o localitate de mare onoare prin personalităţile pe care le-a zămislit judeţului, României și nu numai...dacă ne gândim la Constantin
Brâncuși. Am fost impresionat de cele spuse de domnii și doamna
dinaintea mea. Petre Brâncuși a fost elev al Școlii Normale după ce
vine de la armată, din copil de trupă - iată, rămâne copil de trupă
până în miezul războiului, iar în 1942 ajunge la Școala Normală în
aceeași sală cu ilustrul meu partener de prezidiu, domnul profesor
Pușcu, coleg de clasă cu Petre Brâncuși și rămâne acolo până în
1950, deci, din 1942 până în 1950, având profesori și directori, să
începem cu directorii - pe profesorii Titus Ciocănescu - director
până în 1945, de la venirea lui acolo, din 1942 până în 1945, Petre
Panaitiu din 47 până 49 și Petre Gruescu în momentul în care Petre
Brâncuși primește certificatul de învăţător, diploma de învăţător. O
galerie de profesori străluciţi se ocupă de educaţia lui și a altora, de
la „Spiru Haret”, Școala Normală „Spiru Haret” - așa se cheamă
din 1931, fosta Școală Pedagogică din Târgu-Jiu. Profesorul Victor
Andriţoiu, profesor de limba și literatura română, a cărui carieră se
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leagă aproape în totalitate de această școală. O văd pe învăţătoarea
Moţa și cred că și ea a fost discipola lui Victor Andriţoiu, la limba
română. Profesorul Ion Vâlcu despre care va conferenţia domnul
Pușcu, profesorul de lucru manual al lui Petre Brâncuși, care a fost
profesorul de lucru manual al lui Petre Brâncuși, al elevului, pentru
că acum vorbim de școlarul, de fapt nu vorbim de el ci despre
formatorii lui, în principal, Petre Brâncuși. Un om care și-a legat
toată viaţa de această instituţie școlară, din 1923 și până în 1955
când a ieșit la pensie, numai acolo a fost. Profesorul Ion Manolescu
despre care o să conferenţiez eu, profesorul Vasile Isac și profesorul
Ion Dragomir, de pedagogie, Ion Dragomir a fost și dirigintele lui,
în ultima clasă de liceu...profesorul Ștefan Petrescu și profesorul
Grigore Aninoiu la știinţele naturii, despre unul dintre ei va conferenţia distinsul inginer Titu Pânișoară, profesoara Atena
Dumitrescu - la geografie, profesorul Viitor Daimaca, am verificat
prin sursa cea mai autorizată, care le-a fost profesor de matematică o scurtă perioadă de vreme...profesorul Radu Raita
- geografie, doctorul, eminentul doctor, medic, Ilarie Popescu la
igienă care continuă ce începuse în perioada interbelică strălucitul
doctor și om politic. Hasnaș..., Cicerone Paralescu la muzică,
despre care, de asemenea va conferenţia domnul profesor, fost elev
al Școlii Normale, domnul profesor Colţan, Eugen Crăciunescu profesor de matematică și așa mai departe...Așadar, stimate doamne
și stimaţi domni, ajungem la profesorul de istorie Ion Manolescu care
a fost în faţa clasei, în care a învăţat Petre Brâncuși nu în toată perioada școlarităţii lui... O vreme, mulţi ani, cea mai lungă carieră de
profesor de istorie în perioada respectivă a avut-o Ion Manolescu.
Doamna profesor Andrei, Alexandra Andrei, îl știe bine pe domnul
profesor pentru că soţul domniei sale, un strălucit avocat, a fost
elevul, la rândul lui, elevul lui Ion Manolescu, strălucit avocat, așa
cum domnul Ion Duguleanu este strălucit jurist — și eu știu de ce
n-a vrut să stea aici (în prezidiu, s.n.) el e obișnuit să stea toată ziua
la instanţă numai în prezidiu și acuma vrea să fie și el într-o postură oarecum mai....omenească - vezi că te-am cam descifrat...(zâmbete și amuzament în sală...)
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Ion Manolescu se naște la 1 decembrie 1906 în comuna Galaţi
din judeţul Galaţi, într-o familie de ţărani cu 5 fraţi. După ce face
școala, liceul, ajunge student în București, facultatea de istorie unde
are profesori străluciţi, între care Iorga, Panaitescu, Constantin C.
Giurăscu...facultate pe care o absolvă în 1930, la 24 de ani, și
ajunge profesor de istorie la Liceul Industrial din Baia de Aramă,
unde rămâne un an, o cunoaște pe... la fel de strălucita, eleganta și
frumoasa ca și el, de altminteri, am văzut, am urmărit, așa, imagologia dascălilor de la Spiru Haret și a directorilor și am constatat
- iertaţi-mi lipsa de modestie - că Ion Manolescu a fost cel mai
frumos dintre toţi. Dintre toţi, cel mai elegant, cel mai frumos, cel
mai (din public, domnul Ion Sanda, încercând să facă o glumă:
deștept....domnul Gorun, adresându-se tăios domnului Sanda: la
sfârșit...mișcare și zâmbete în sală...) O cunoaște aici pe extraordinara profesoară, la Baia de Aramă, Clementina Săvulescu, profesor
de limba franceză și limba latină, cu care se și căsătorește opt ani
mai târziu, cu care are două fiice, amândouă legate de școală: Anca,
profesor de matematică și Oana, profesoară de chimie, acum deputat... Oana Manolescu este deputat în acest moment (doamna
Alexandra Andrei: la a doua sau a treia legislatură. Domnul Gorun
confirmă: la a treia legislatură...) În perioada februarie 1931 septembrie 1932 este militar la Râmnicu Sărat. Militar în termen redus dar
mult, un an și patru luni...la Râmnicu Sărat. În 32 revine la școală
la Zătreni-Olteţ, unde sade un an, apoi la Gimnaziul Industrial
Strehaia, un an, la Gimnaziul Industrial Caracal, un an... după ceși susţine examenul de capacitate, obţine definitivarea în învăţământ... În 1935 devine profesor la Școala Normală „Spiru Haret”.
În 1935 este profesor aici. Peste șapte ani este profesorul lui Petre
Brâncuși. Într-un scurt intermezzo - 4 decembrie 1940 - 8 februarie
1941 - este directorul Școlii Normale. De aici, toate consecinţele
dramatice, tragice pentru existenţa lui ulterioară. La 8 februarie
1941 este închis în lagărul de la Târgu-Jiu și, ulterior, trimis pe front
în linia întâi. Este rănit, invalid de război... (revenind la o idee anterioară...:) este trimis în lagărul de la Târgu-Jiu pentru că, iată, este
director în perioada pe care noi o numim antonesciano-legionar.
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Am răsfoit arhiva școlii, am răsfoit dosarul de securitate al profesorului Ion Manolescu, care însumează peste 1000 de pagini, peste
1000 de file, nu reiese de nicăieri, din nimic, în afara turnătoriilor
ordinare pe care oameni de rea credinţă le-au făcut, că el ar fi
fost în mișcarea legionară. Dimpotrivă, toate documentele îl
prezintă sau îl numesc „simpatizant” al mișcării legionare, nici un
document nu-l încriminează ca făcând parte, și dacă ar fi fost... ce
mare rușine ar fi fost, sau crimă, decât în alte partide de aceeași
nuanţă totalitară... Dar nu a îndeplinit nici un fel de calitate în
această mișcare, fapt dovedit, dacă vreţi, prin aceea că el este director din 4 decembrie, la mai bine de trei luni de la instaurarea regimului de care pomeneam, și puţin după ceea ce denumim „rebeliunea” din 21-23 ianuarie 1941 când este destituit, dar aceasta
este.... el a fost numit director pentru altceva, pentru a ceea ce spunea mai înainte și nu revin, nu reiau, distinsul colonel - ordine,
disciplină, loialitate, educaţie naţională sau chiar naţionalistă. În
școlile normale de atunci, se făcea o accentuată educaţie naţionalistă. (Din public, domnul Sanda: Era nevoie...) Să-i spunem, patriotic-naţionalistă. Era nevoie, ERA NEVOIE MARE, atunci de un
asemenea tip de educaţie. Ziceam că acesta este momentul când
încep necazurile profesorului Manolescu, mai întâi timid, apoi din
ce în ce mai apăsătoare. Ajunge în linia întâi, ziceam, pe front este
trimis ca sancţiune, ca pedeapsă în linia întâi pe front, e rănit, se
întoarce ca invalid de război și revine la catedră. Urmează, citez
dintr-un corifeu protocronist-istoric, tumultoșii ani pentru republică, instaurarea regimului comunist, perioadă în care Ion
Manolescu este un lider de opinie...Fiica lui, profesoara Anca
Bănică relatează, își amintește, rememorează că în acei ani în casa
lor, o casă cu chirie pe strada Argeșului numărul 5, o casă în care
au ajuns toţi elevii pasionaţi de istorie ai lui Ion Manolescu, inclusiv
eu, în numeroase rânduri... se întâlnesc oameni de mare capacitate
intelectuală, profesorii de limba română Mircea Pârvulescu, Petre
Panaitiu, iată și directorul colegiului, profesoara de limba franceză
Anca Slăvescu, avocatul Blaga, farmacistul orașului, alţi oameni
foarte, foarte importanţi. Pentru asemenea discuţii contestatare
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la adresa regimului, pentru discuţiile referitoare la ceea ce se numește rezistenţa la comunism și Peștișaniul are un om de mare valoare și capacitate, este căpitanul Grigore Brâncuși — din Peștișani
— despre el vorbeau în casă, despre rezistenţa lor, despre relaţiile
învăţătorilor din Arcani, din Popeni, Grigore Pupăză, Ion N. Rădoi,
Alexandru Stoichiţescu, Tabacu de la Dobriţa și alţii, și alţii, discutau
oamenii aceștia, intelectualii aceștia, precum ţăranii discutau în
casele lor despre nenorocirile care înseamnă colectivizarea pentru
ei. Ei, pentru asta, nu numai Ion Manolescu ajunge să suporte
rigorile detenţiei, rigorile con centraţi oniste ci și Mircea
Pârvulescu și profesoara Anca Slăvescu. În 11 spre 12 februarie —
parcă cu nu știu câţi ani în urmă pleca și Cuza de la Palatul Domnesc
- dar în 1952, la ora 2 noaptea, casa este înconjurată, cei de afară
dau năvală, percheziţionează ungherele din pod până în pivniţă,
aruncă toate cărţile pe jos, cărţi de mare, de mare valoare...am și
eu cărţi de la profesorul meu Ion Manolescu... și este ridicat, invitat la sediu pentru a da o declaraţie că nu s-a găsit nimic compromiţător cu ocazia percheziţiei. N-a mai dat declaraţia, a ajuns în
decursul a 24 de ore la penitenciarul Ghecea și de aici, în martie
1952 la penitenciarul Bicaz, un penitenciar chiar improvizat... N-a
fost judecat niciodată, n-a fost condamnat niciodată, a fost doar
internat administrativ. Așa scrie pe biletul lui de eliberare... a fost
internat administrativ pentru manifestări dușmănoase. Un an lucrează profesorul Ion Manolescu pe șantierul hidrocentralei I. V.
Lenin, de la Bicaz, la roabă, la săpat moloz, tocat stâncă, cărat
stânca respectivă și ...îmi povestea și mie...cum povestea și
doamna profesoară Anca Bănică .. regimul era absolut incredibil...regim de penitenciar....acuma, iarăși, să invoc și eu vremurile trecute... ce regim de penitenciar era atunci faţă de cel de acuma?...Interesant, nu?....Peste tot este mai bine decât atunci...Rămâne
până la 14 martie 1953 și declară, spune profesorul Ion Manolescu
...l-a salvat munca...pentru că dacă ar fi rămas în celulă era mult,
mult mai cumplit, mai insuportabilă detenţia. Tot pe biletul de eliberare este consemnat, citez: „este eliberat pentru bună purtare și că
a făcut muncă la lopată pe șantierul D.D.H. dar nu a învăţat nici o
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meserie” și se consemnează mai departe: „conform legilor în vigoare susnumitul Ion Manolescu poate munci în întreprinderi de
stat sau particulare.” Ce întreprinderi particulare în 1953? Cizmărie,
ceaprazărie, croitorie, mai știu eu ce mai era....Nu putea, totuși,
lucra în instituţii... „întreprinderi” spune biletul de eliberare în care
se recomandă, expres, să fie consemnat în cartea lui de muncă. Deci
nu putea lucra în școală în 1953 pentru că asta era o instituţie...De
aceea, între 1954 și 1958 mai predă totuși, probabil suplinindu-i pe
unii profesori care lipseau de la școli, iar în 1955 revine totuși la
Școala medie nr. 2, așa se chema atunci fosta Școală Normală „Spiru
Haret”. Se părea că lucrurile reintră în normal pentru eminentul
profesor, începând cu 57-58. Dar la 20 noiembrie, câteva săptămâni
de la reluarea cursurilor, primește un plic închis în care scrie „necorespunzător pentru a preda în învăţământ” și i se desface contractul de muncă. Un an rămâne acasă întreţinut de doamna Clementina
Manolescu... La 1 septembrie 1959, când trebuia să ia catalogul și
să se ducă la clasă (nu mai știu dacă școala începea pe 1 sau pe 15
septembrie, n-am verificat, iertaţi-mi inexactitatea) se angajează
muncitor pe șantierul districtului de poduri Meri, dar la 6 decembrie
este descoperit de vânătorii de oameni și este dat afară. Nu putea
lucra nici în întreprinderea de stat...La 21 martie 1960, un cunoscut
îl angajează muncitor la Șantierul de căi ferate Târgu-Jiu, punctul
pendinte de T.C.F. București. La 31 august 1961 este dat afară.
Urmează o scurtă perioadă când lucrează la staţiunea horticolă
Târgu-Jiu, în ianuarie-aprilie 1963. Aicea, avansează puţin la statutul
de casier. La 55 de ani este, iată, aruncat ca un paria, de la toate întreprinderile socialiste la care încerca să se angajeze. Începe dezgheţul ideologic, de altminteri toată cariera profesorului Manolescu
cunoaște această curbă care încearcă societatea românească în
toţi acești ani... Face o acţiune injustiţie... câștigă, spre surprinderea
lui... felicitări justiţiei române, nu mai era justiţia populară și
acuzaţiile din 1958 sunt considerate neîntemeiate și instanţa dispune reintegrarea lui în învăţământ. Revine la Segarcea - pentru
doi ani școlari - și, în finalul carierei lui, încă 4 ani, la liceul din
Rovinari, de unde se pensionează în 1969. Continuă, însă, să fie
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tracasat și după acești ani, n-a fost iertat, n-a fost iertat! De pildă,
în 1967, iată, suntem în acest proces numit dezgheţ ideologic, al
liberalizării, când în România, material se trăia bine, i se refuză
ieșirea din ţară într-o excursie în Ungaria, cu rezoluţia expresă,
explicită, pusă de organul care „răspundea de intelectuali”. Scopul nu
era altul decât să-l umilească pe venerabilul profesor...dar i-aufăcut
un bine, totuși, că nu l-au lăsat atunci să plece, asta este părerea
mea... În 1981 primește vizita unui fost coleg de facultate ajuns pe
drumuri, ieșit târziu din pușcărie fără mijloace de subzistenţă,
fără haine, fără alimente și care mergea periodic la foștii lui
colegi care îl găzduiau, îi asigurau hrană o anume perioadă de
timp...(răspunzând cuiva din public: Nu de Manolescu e vorba, ci
de un coleg de facultate— pe care Anca Bănică nu îl numește, n-am
idee despre cine este vorba.) A fost, și pentru aceasta chemat la
„organ”...să dea socoteală...să fie mustrat, intimidat, ameninţat.
Ziceam că am văzut dosarul de cercetare, de urmărire a
profesorului Ion Manolescu. Peste 1000 de pagini de turnătorii
ordinare, minciuni și calomnii. Ferească-ne Dumnezeu să repetăm
asemenea situaţii. Vă mulţumesc mult! (Aplauze îndelungate...)
Doamna moderator: Acum aţi înţeles de ce spuneam că, întrebăm, ne putem întreba în continuare cum de a ales muzica Petre
Brâncuși, și nu a ales istoria. Având un asemenea dascăl pe care
într-adevăr l-am cunoscut în 1975... În apartamentul domniei sale,
în sufragerie am stat la o cafea în care s-a vorbit foarte puţin, în care
90% din pereţi erau tapetaţi cu cărţi...de care se bucura extraordinar dar despre domnia sa prefera să vorbească undeva pe stradă
și niciodată în casă. Ne-am explicat mai târziu de ce în casă era așa
de tăcut și dincolo de pereţii...poate....cu urechi...era cu totul altul.
Mulţumim domnului profesor, domnului director pentru portretul
formidabilului Ion Manolescu care în mod cert, l-a influenţat pe
distinsul Petre Brâncuși. Continuăm să evocăm dascălii excepţionali
ai lui Petre Brâncuși rugându-l acum pe domnul profesor Marin
Colţan să ne vorbească despre preotul, profesorul de muzică Cicerone
Paralescu de la Școala Normală, care, gândindu-ne la cariera pe care
a făcut-o Petre Brâncuși, a avut, probabil, influenţa decisivă. Vă
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rugăm, domnule profesor!
Domnul Ion Sanda, din public: Ca șef al galeriei, vă rog să mă
iertaţi, înainte de a vorbi domnul profesor Marin Colţan, am primit
un bilet de la prezidiu....că nu mai este nimeni de la presă aici... eu
le spun studenţilor și elevilor mei: Bă, dacă nu învăţaţi carte, ziariști
vă fac... clar... Iertaţi-mă... Îl văzui pe Ion Predoșanu (redactorul șef
al ziarului Gorjanul, s.n.)...(uitându-se după el în sală)... Iote-l... îmi
cer scuze...
Profesorul Marin Colțan: Mă bucur că...vin în timp amintiri (așteptând să se facă liniște în sală)... mă bucur, deci, că din
cioburi de amintiri trecute...încercăm să recuperăm frumuseţea
zilelor fericite, în cazul nostru, a personalităţilor evocate, care, din
păcate, sunt atât de puţin băgate în seamă. Și spun treaba asta
pentru că se poartă altceva...și oricine ar încerca să mă convingă,
nu reușește. Există și oameni de valoare în ţara noastră la ora actuală, există și cameleoni, există și nulităţi perfecte....Un om de
cultură numai obligaţii...Un om de cultură este acel care nu poate
să stea liniștit până când nu știe că a făcut absolut tot ce se putea
face, cu sacrificii umane ...din partea lui...financiare, cu sacrificii
materiale, acela este om de cultură care, în domeniul de care se
ocupă, nu mai știe ce să facă ... Din păcate...și am exemple multe...
și dumneavoastră știţi toţi...sunt foarte mulţi care speculează orice...
cât pot să câștig?....întrebarea asta e prima...cât pot să adun...nu pot
să ocolesc legile?...nu pot să-mi fac niște relaţii, nu pot să..?...tribunalele sunt pline...oameni vinovaţi care după aceea sunt eliberaţi
pentru că nu prezintă pericol social....Dacă ești angajat într-un sector al vieţii spirituale, aici nu poţi să te confunzi cu un muncitor....
Nici măcar cu un alt sector unde azi beau și mănânc și mă înjur cu
muncitorii mei și mâine „să trăiţi domnu’ inginer” și lucrurile
merg mai departe...Cu atât mai mult în domeniul spiritual, în învăţământ...Nu trebuie să fie nici măcar o bănuială de pată....Să fie
acel ferment permanent care se frământă și când nu ce să lași în
urma ta și mai mult, și mai bine, și mai mult și mai bine....Și sunt
asemenea personalităţi, acelea sunt personalităţi, după cum sunt, așa
cum spuneam, și oameni care urmăresc cu totul altceva... sunt și
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profesorii...foarte buni și conducători...foarte buni...dar sunt unii
care cred că nu sunt conducători, sunt stăpâni... Domnul Ion Sanda,
din public. Marine, hai să revenim la Petre Brâncuși... Domnul
Marin Colţan: Ioane, te rog... Domnul Sanda: Da, bine,
Domnul Colţan: el se gândește că are numai drepturi... în
ceea ce voi spune despre un profesor eminent al meu. O să vedeţi
cum gândea... În decembrie, 4 decembrie 1919, se naște....copilul
învăţătorului Paralescu, din Verșani, nu știu ce i-a hărăzit soarta,
numai că, taică-su i-a pus numele Cicerone, probabil după Cicero,
celebrul orator și om politic roman...Cel ce era o echivalenţă a perfecţiunii. Așa a fost Cicerone Paralescu, omul perfecţiunii...A fost
omul care a studiat teribil de mult, nu pentru fală, niciodată n-a
vrut să iasă în faţă...Ci numai pentru că vrea să știe și mai bine și
mai mult, și mai bine și mai mult...A fost un copil cât se poate de
harnic în gospodăria tatălui său...toate muncile agricole le făcea și
bine și foarte bine...Știu foarte multe amănunte dar nu e timpul să
spunem atât de multe...de la doamna Anișoara, soţia lui, care trăiește în Vărsături, care n-a primit pe nimeni și nici nu primește pe
nimeni, am invitat-o aici, i-am spus că eu trimit o mașină să vină
încoace, și-a spus - „nu vreau să discut”. Mi s-a destăinuit foarte în
amănunt, „dar nu vreau să particip”. A fost prea puternic dezamăgită, pentru că Cicerone Paralescu, absolvent al teologiei, profesor
la școala de cântăreţi - se afla undeva cam în faţa Băncii Naţionale
de acu, profesor la comerţ, liceul care se cheamă altfel acuma,
lângă Coloană, sus....și după aceea, spre fericirea noastră, a celor
ce i-am fost elevi, inclusiv a lui Petre Brâncuși, a venit la Școala
Normală. Era omul care n-avea pauze între ore, venea dimineaţa și
pleca la amiază acasă. Nu erau cărţi...în pauză spunea unui elev:
„Du catalogul ăsta în cancelarie și adu-l pe cel de la clasa cutare!”
Altor doi elevi le spunea: „Luaţi armoniul și duceţi-l în clasa cutare!” Rapid intra în clasă, scria portative pe tablă, note, cuvinte și,
când veneam noi din pauza de zece minute, scriam și noi pe caietele de muzică ce era pe tablă, dar, repet, nu erau cărţi, rareori ne
procura librarul Grama câte ceva, câte o carte și ne grămădeam toţi
pe ea....și o multiplicam, o scriam cu mâna, vai de capul nostru. În
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timp ce noi scriam, dânsul exersa la armoniu. Toată ora solfegiu,
solfegiu, solfegiu, cu armura cheii, tot ce trebuie acolo. „Nu, e si
bemol acolo” și insista până când fiecare elev cânta cu si bemol, nu
cu si natural. Mă bucur că-i Mircea Sandu în sală, mă bucur că-i
Tăchiţă Lunganu în sală, mă bucur că sunt elevi de-ai profesorului
Paralescu. După ce știam foarte bine solfegiul, era foarte ușor să
potrivim cuvintele pe acele note. Ora următoare nu intra în cancelarie, trimitea la fel catalogul, să vină catalogul celălalt, trimitea armoniul în altă clasă, iar, la sfârșitul orelor pleca acasă. N-avea clipă,
moment de relaxare, nu avea, nu-și permitea... După aceea....Știa
de dimineaţă soţia lui de la Vărsături, aveau pământ în jurul casei,
să vii la ora cutare, cu hainele cutare, cutare, cutare, cu coasa, cu
furca, cu sapa, cu lopata și așa mai departe...se ducea și era ca oricare
ţăran, un om harnic la casa lui. N-am știut treburile acestea, până
mai târziu, încoace și doamna Anișoara ne poate spune și mai
multe.
Domnul Ion Sanda, din sală: Dânsa este aceea care toarnă în
toate candelele vieţii untdelemn! Am încheiat....șeful galeriei....
Domnul Colţan continuă: A fost un om al bisericii...al conștiinţei creștine....a făcut numai bine, cât se poate de mult BINE...
elevilor săi, să-i pregătească foarte bine, și alături de alţi profesori
ai mei străluciţi pe care și ceilalţi colegi de-ai mei din sală i-au avut,
ne-au conștientizat — „voi sunteţi intelectuali când terminaţi școala
de învăţători” ... Când vedeţi ochii ăia mari ai copiilor care vin cu
sfială, se apropie de clădirea școlii care e așa de mare și stau așa
de cuminţi în bănci, nu aveţi altceva de făcut decât să-i învăţaţi carte
cât știţi de mult, cât puteţi de mult, să vă străduiţi cu fiecare, cu
mâna fiecăruia să facă bastonașe, să facă ovale, virgule, cuvinte, să
le spuneţi noţiuni de istorie, geografie și așa mai departe, să cânte,
să cânte frumos....acolo... N-aveţi! Păi, putem noi să punem la
îndoială, cât de cât, măcar o aluzie, că n-am avut profesori străluciţi? Cine poate vorbi ceva rău de Ion Dragomir...Un colos...Cine
poate vorbi urât sau să spună ceva cât de cât neconvenabil, spre
deosebire de astăzi, de Cornel Cristoiu, Victor Andriţoiu, de domnul
Arjoca, de domnul Aninoiu, de domnul Panaitiu și de mulţi, mulţi
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Trec normaliștii...Era un mare spectacol...pentru Târgu-Jiu. Ne
era nouă îngăduit să facem vreo obrăznicie cât de cât?....nu știam
cum să ștergem mai bine peretele de var când trecea un profesor ca
să-l salutăm...(în semn de respect, elevii se lipeau de perete, pentru
a face loc și a saluta pe profesori...s.n.)... Așa era...Elevul de anul I
de la Școala Normală ridica chipiul în faţa celui de anul II, „bună
ziua, domnule elev...” și cel salutat, la rândul lui, ridica chipiul și
răspundea... Așa era...Erau pedagogi care ne pedepseau imediat...
dacă nu ne conformam... diriginţii..mergea foarte repede, încât nu
aveam curajul să ne abatem de la asemenea reguli....unele scrise,
altele nescrise...pentru că, fiind niște copii de ţărani de prin satele
Gorjului, am venit aicea să învăţăm carte, așa ni se spunea...Nu
exista o zi, o singură zi să intrăm la masă să nu facem careu...în faţa
cantinei.Și directorul (pentru că aveam matricola, număr...) avea
reclamaţii, dacă avea, dacă nu de la diriginţi, de la profesori, trebuia
să ne spună ceva. Ieșeam, că o jumătate de oră aveam liber, după
care făceam meditaţii până seara. Ce se întâmpla?.. De dimineaţă
erau clasele ocupate, după masă erau libere...șef de meditaţie din
anii mai mari, și el venea cu cărţile, le punea pe bancă lângă el și
învăţam...până seara...50 de minute în sală, 10 minute afară...nu
existau elevi să intre în cârciumă, Doamne păzește! Cu bilet de voie,
mergeai în oraș și veneai și te prezentai imediat la pedagog: „Uite,
n-a trecut ora și deja sunt în unitate!” Pedepsele veneau imediat
dacă se întâmpla...dar nu se întâmpla...Erau copii cuminţi...Ce se
întâmplă cu domnul Paralescu? Un contrarevoluţionar, mă rog, așa
era atunci revoluţia, i-a spus atunci, „predă-te”, era urmărit... de
securitate...l-au dovedit că a avut legătură cu el, nu trebuia să spună
ce.... 11 ani de pușcărie a făcut...Sentinţa, cum era atunci, se dădea
înainte de a se judeca procesul... 11 ani l-au închis la Craiova, după
care, doamna Anișoara, soţia lui, nu mai știa de el nimic. Dumnezeu
i-a scos în cale pe cineva care a fost la Aiud...„Doamnă, zice, eu
știu pe cineva la Aiud...dar a murit...a murit...” Femeia a făcut parastas, i-a făcut tot ce trebuia creștinește, așa frumos...(ca o paranteză): e o femeie extraordinară dacă reușiţi să staţi de vorbă cu ea....
(Reproducând spusele femeii):„Și totuși mă duc până acolo”... La
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poartă... „Pe cine cauţi?” ... „Pe Cicerone Paralescu...”.... „Pe banditul ăla?..”., da, așa era expresia atunci...Toţi protestatarii au fost
bandiţi...Au ţinut-o până seara la ora 8 și apoi au deschis vizeta
pentru câteva minute... apoi... „gata, s-a terminat”. Am fost mulţumită, spune femeia, am venit acasă știind că este viu. În fine,
Paralescu a venit acasă! A fost zugrav, că nu era primit în altă parte,
așa cum spunea și domnul director....cu căldarea eu l-am văzut, cu
căldarea, cu bicicleta, cu bidineaua, cu pensule, cu vopsele, cu
salopeta pătată de vopsele...a zugrăvit multe clădiri de aici din
oraș...Vârsta înaintată... A obţinut, totuși, dreptul să profeseze, ca
preot. A fost la Câlnic, a fost la Turcinești, a fost la Bârsești, a fost
la Vărsături...Și, ca să vedeţi că omul sfinţește locul...când nu veneau
decât două-trei femei la biserică ziua, a făcut niște coruri bisericești
de venea lumea și se uita duminica și pe fereastră, la biserică. A fost
acela care numai bine a făcut..eu le spun elevilor mei și copiilor
mei... „măi,...albina face numai bine omului, dar mierea o culege din
flori, nu din gunoaie ....și nu uitaţi că vulturii ţintesc piscuri, nu
prind muște, vă rog să fiţi vulturi, aș vrea să vă văd pe toţi vulturi...”
Ca un om care n-am dorit și nu doresc nimănui răul...Dar când vezi
că ești așa îmbrâncit, atâta murdărie, atâta mizerie...în ţară, atâţia
oameni necăjiţi, supăraţi...cum să nu spui treaba asta...păi, se vede
cu ochiul liber și de toată lumea, numai cine nu vrea nu vede...Ăsta
a fost Paralescu...căruia nu-i trebuiau laude...nu, nu, refuza....Seneca
spunea „nu e bine să cauţi laudele, ci să le meriţi..” Iată ce lucru
frumos... Caragiale spunea: „..adevărul este cel mai frumos..și adevărul este perfecţiunea frumosului...”. Cum putem trece peste asemenea frumuseţi... Nu lucruri mărunte, cât se poate de dubioase,
cât se poate de... dacă se poate să câștig cât mai mult dar să muncesc
cât mai puţin, dacă se poate să îmbrâncesc cât mai mult ca să ies în
faţă înfoiat în pene cât mai mult...nu treburi din astea... Astea sunt
treburi care ţin de o altă categorie socială...Un asemenea om a fost
Paralescu...cum spunea Hegel... cea mai mare bijuterie a unui om
este morala... cea mai mare și preţioasă bijuterie a unui om este
morala...El a fost un om moral dintr-un cap în altul... A fost harnic... a murit la 74 de ani pentru că inima i-a cedat...Între timp îi
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murise o fată din cauză că el a fost închis la pușcărie, i-a murit băiatul, a avut numai de suferit...motive pentru care noi, acum, aici,
trebuie să aducem un omagiu acestui profesor și altora...domnului
Vâlcu, ce om blând era și câtă carte știa...cât bine vrea și cât de
frumos vorbea tuturor și la toţi ceilalţi dar, nu mai puţin putem
evoca pe Petrică Brâncuși, m-a chemat când lucram în altă parte,
când am fost îmbrâncit, m-a chemat la Conservator „să vii la mine
să-ţi dau un teanc de știme...” Le-am dus la Liceul de Artă....Nu
mi-a cerut nimic, nici un act, nici o semnătură...Și le-am dus la
Liceul de Artă...Unde nu mai știu dacă au intrat în circuitul muzical... Am auzit că sunt pe acolo, pe undeva...Avea, Petrică Brâncuși,
o înţelegere cu secretara... „oricând vine cineva de la Gorj, intră la
mine imediat, indiferent cu cine mai sunt...” Iată ce suflet nobil și
domnii și doamnele care au vorbit înaintea mea cât de mult și de
frumos l-au prezentat pe acest copil harnic și cuminte din Brădicenii
Gorjului, de aici...A ajuns pe cele mai înalte culmi ale consacrării, a
intrat și el și profesorii noștri, inclusiv dascălul Paralescu în Pantheonul
spiritual al acestei ţări și merită să fie păstraţi acolo un timp cât
mai îndelungat... Mulţumesc (aplauze îndelungate...)
Doamna Alexandra Andrei: Mulţumim domnului profesor
Colţan care ne-a ajutat să mai adăugăm un portret în galeria dascălilor formidabili pe care i-a avut Petre Brâncuși și noi continuăm
s-o facem invitând pe domnul inginer Titu Pânișoară să creioneze
portretul dascălului de știinţele naturale, Ștefan Petrescu. Vă rog,
domnule inginer....
Domnul inginer Titu Pânișoară: Cei de-o vârstă
cu mine, au avut o șansă nemaipomenită. Am avut niște
dascăli...extraordinari....Și, sigur că, acum avem avantajul să vorbim
despre ei, să ne aducem aminte.... cu veneraţie, cu plăcere multă...
despre trăsăturile lor, despre faptul că ne-au format ca oameni pentru viaţă. Între aceștia, așa s-a întâmplat...și Petre Brâncuși l-a avut
profesor pe Ștefan Petrescu, profesor de știinţe naturale și eu l-am
avut profesor când eram elev la Liceul „Tudor Vladimirescu” pe
același Ștefan Petrescu. Pentru operativitate vă rog să-mi daţi voie să
citesc ce-am scris pe hârtie.... Profesorul Ștefan Petrescu a fost un
eminent profesor de știinţe naturale. A venit pe lume la 9 octombrie
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tară și un comportament ireproșabile, prin care se impunea, ca
model, și se impunea ca model pentru ceilalţi. Era, în același timp,
și un om de iniţiativă. El a urmărit cu tenacitate și a reușit ca împreună cu elevii săi și cu sprijinul altor factori să reorganizeze
muzeul de știinţe naturale realizat anterior de profesorul Constantin
Mihăilescu și a contribuit din plin la laboratorul de fizică și chimie.
Ca subdirector și director al liceului și-a dovedit cu prisosinţă calităţile sale de bun administrator, de bun gospodar. Îmi aduc aminte
de câtă preocupare avea ca sălile de clasă să fie încălzite pe timp
friguros. Asigura cu mult înainte de venirea timpului friguros
lemnele și cărbunii — pe vremea aceea nu se introduseseră gazele
- și, în fiecare dimineaţă, cu o oră înainte de începerea cursurilor,
trecea din clasă în clasă, din sală de clasă în sală de clasă ca să vadă
dacă sunt încălzite, dacă e curat și există condiţii pentru buna desfășurare a învăţământului. Iubea foarte mult elevii, iubea copiii și,
așa, pentru exemplificare, iată ce spunea, pentru că a fost întrebat
de multă lume: „Domnule director, domnule profesor, de ce nu
sunteţi liniștit, de ce în fiecare dimineaţă trebuie să vedeţi dacă sălile
sunt încălzite?”...și răspunsul era foarte interesant... „Trebuie să
avem grijă să fie cald în sălile de clasă, să nu tremure de frig tâlharii
ăștia mici....” Vă daţi seama, expresia aceasta era pornită din acea
dragoste faţă de copii, a grijii ca elevii să aibă condiţiile care se
puteau asigura atunci, dintre cele mai bune, pentru a învăţa...Trecea
apoi la internat, care era vis-a-vis, exact unde e acuma cofetăria
Select, acolo era internatul, să viziteze dormitoarele, și la bucătărie,
să vadă cum se pregătește hrana și dacă este consistentă. Vă daţi
seama, câtă grijă avea pentru copii, pentru elevi... În anul 1943,
profesorul Ștefan Petrescu s-a căsătorit cu Angela Ileana Filimonescu,
fiica unui gospodar de seamă din Novaci...au avut, au crescut și
educat împreună doi băieţi, astăzi oameni mari, fiecare cu rostul lui,
Ștefan Ion Petrescu, inginer, materiale de contrucţii și Mirel Petrescu,
inginer de automatizări, ambii domiciliaţi în București, ambii căsătoriţi și având la rândul lor cate doi copii...Profesorul Ștefan
Petrescu s-a stins din viaţă în anul 1988 și își doarme somnul de veci
în cimitirul bisericii din orașul Novaci. A fost un cadru didactic
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care realmente a strălucit între colegii săi, prin temeinicia pregătirii
profesionale, prin ţinuta și comportamentul său ireproșabile. Din
rândurile elevilor pe care i-a pregătit și i-a educat, au ieșit nenumăraţi specialiști, în diverse sectoare de activitate. Noi, foștii săi
elevi, îi păstrăm cea mai vie amintire și adâncă recunoștinţă pentru
modul în care ne-a pregătit, ne-a format pentru viaţă. Sigur, s-ar
putea vorbi foarte mult.... Este unul din acei profesori care au
contribuit din plin, alături și de ceilalţi, despre care s-a vorbit aici,
la formarea pentru viaţă a lui Petre Brâncuși. Vă mulţumesc...
(aplauze puternice, prelungite..)
Moderatorul, doamna A. Andrei: Mulţumim și noi, continuăm în același sens și rugăm pe distinsul domn Gheorghe Pușcu,
coleg de clasă la Școala Normală cu Petre Brâncuși să ne evoce
personalitatea profesorului de lucru manual, Ion Vâlcu. Vă mulţumim mult că supravieţuiţi, că existaţi, ne bucurăm de prezenţa
dumneavoastră și de amintirile dumneavoastră. Mulţumim!
Domnul Gheorghe Pușcu: Prezentările au fost făcute atât de
doamna Andrei cât și de domnul profesor Gheorghe Gorun, directorul Școlii Normale. Sunt unul din colegii de școală normală, de
clasă ai lui Petrică, buni prieteni și vecini...el era din Brădiceni, eu
de la Arcani...Mi-aș permite unele mici completări....și anume, numai să amintesc, foarte fugitiv parte din lucrările colegului meu de
clasă și de școală, Petrică Brâncuși.,. „Muzica în România după 23
August 1944” - Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1965,
distinsă cu premiul Academiei Române... „Istoria muzicii românești”,
3 volume, 1968, în colaborare cu O. L. Cosma și Grigore
Constantinescu)... „George Breazul și istoria nescrisă a muzicii
românești” - Editura Muzicală, 1976.... „Muzica românească și marile ei primeniri” - Editura Muzicală - 1978 și 1980... „Coruri”
- Editura Muzicală... „Noţiuni elementare de teoria muzicii” 1958... „Istoria muzicii românești - compendiu” - 1969, distinsă cu
premiul Uniunii Compozitorilor. În manuscris, de asemenea, i-au
rămas o serie întreagă de lucrări. Datoriră perseverenţei, muncii,
datorită cunoștinţelor sale muzicale, a fost numit în diferite funcţii...a
fost rector al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București,
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director al Direcţiei muzicale a Radiodifuziunii Române, director
al Operei Române din București, președinte al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din România. A decedat în 1995,
la masa de lucru și este înmormântat în pământul Gorjului la
cimitirul din Sisești-Vădeni, Târgu-Jiu. Să-i fie ţărâna ușoară!...Stimat auditoriu, cred că majoritatea dintre dumneavoastră
cunoașteţi că școlile normale erau frecventate, în mod deosebit, de
către copiii de ţărani săraci. Copiii de ţărani mai înstăriţi, mai bine
situaţi din punct de vedere material, urmau cursurile liceelor, putând,
mai apoi, să-și continue studiile pe la facultăţi. Școlile normale, așa
după câte ne spunea după o primă întâlnire a promoţiei 1955 a Școlii
Normale de învăţători, în 1960, ilustrul profesor de pedagogie, Ion
Dragomir, citez: „Domnilor, școala normală nu vă dădea prea multă
știinţă de carte, vă înzestra cu cunoștinţe cu care vă veţi confrunta
în viaţă....în schimb, vă pregătea pentru viaţă.” Și, într-adevăr, așa
este....Marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteţi că învăţătorul de ţară făcea pe contabilul sau președintele cooperativei
din sat... în cadrul școlii normale existau cooperative ale școlii normale, cooperative de unde elevii se aprovizionau cu rechizite școlare, dulciuri și alte produse în cadrul acestei cooperative, elevii
ultimilor doi ani, anul III și anul IV, clasele a 7-a și a 8-a, funcţiile
de președinte, gestionar erau îndeplinite, la rând, de către elevii
anilor III și IV, câte o săptămână sau două. Iată că elevii erau pregătiţi pentru viaţă la școala normală. Și-acu mi-aduc aminte, am....
câteva cuiere sculptate, efectuate de către mine, am sticle, damigene,
împletite fie cu pănuș de porumb, fie cu nuiele, de către mine, deci,
te pregătea pentru viaţă....Și acum, mi-aș permite, în continuare,
să discut despre unul dintre prestigioșii profesori care s-au perindat
la Școala Normală din Târgu-Jiu. Și l-am luat pe profesorul Ion
Vâlcu născut în anul 1892 în comuna Roșiuţa, judeţul Mehedinţi.
S-a mutat cu familia la Târgu-Jiu, unde a făcut școala primară. A
urmat Școala Normală din Craiova și a devenit învăţător în anul
1913. După absolvirea Școlii Normale, lucrează ca învăţător la
Târgu-Jiu. În 1923 este încadrat la Școala Normală unde preda
lucrul manual. A urmat cursurile de specialitate la Câmpulung
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Muscel, promovează examenele de grade în învăţământ și devine
titularul catedrei de lucru manual, catedră onorată timp de 32 de
ani, până la pensionare, în anul 1955. A fost numit inspector de
specialitate pentru îndrumarea școlilor normale și a seminariilor
teologice și pentru inspecţiile speciale la învăţătorii din Gorj și
Mehedinţi înscriși pentru obţinerea gradului I. Orele de lucru manual erau ore de muncă în care elevii învăţau tehnici de lucru,
formarea priceperilor și deprinderilor de confecţionare a diferitelor obiecte cu valoare de întrebuinţare, confecţionarea materialului
didactic intuitiv, necesar orelor de practică pedagogică. Cu lucrările
confecţionate de elevi a organizat apreciate expoziţii locale, la
București și chiar peste hotare. Cu lucrarea „Un plug în brazdă”, o
adevărată bijuterie artizanală, a luat premiul al II-lea la București.
Ca diriginte, a învăţat pe elevi să cânte, să danseze, să organizeze
serbări școlare. Un dascăl cu multă sensibilitate și pasiune, din a
cărui activitate didactică au învăţat multe generaţii de dascăli
gorjeni. S-a bucurat de prestigiul și respectul celor 32 de promoţii
de învăţători. A decedat, și vă rog să reţineţi acest lucru, cunoscut
de puţini, a decedat în aceeași zi cu soţia sa, învăţătoare, și au
plecat împreună pe ultimul drum. Au avut un băiat care a absolvit
medicina și a rămas în București. Mai multe detalii despre băiat nu
știu. Aș vrea să mulţumesc domnului Pânișoară care s-a ocupat în
mod direct, special, de organizarea acestui simpozion dedicat lui
Petrică Brâncuși. Mulţumesc pentru invitaţie și onoarea pe care miaţi făcut-o de a participa la acest simpozion. Vă mulţumesc și dumneavoastră pentru atenţie...(aplauze puternice....)
Doamna Andrei: Și noi vă mulţumim în mod deosebit și
invit acum pe profesorul de istorie Ion Duguleanu, profesor de istorie, pentru că aceasta a fost prima meserie și prima dragoste...
Domnul Duguleanu (intervenind din public, unde se așezase): De
ce n-oi fi rămas eu acolo?... nu știu.... Doamna Andrei: De ce?...
vă întreb și eu acuma...ne întrebăm și noi și vă întrebăm și pe
dumneavoastră.... Nu veniţi aicea lângă noi?... Veniţi lângă noi
acum? Domnul Duguleanu: nu, nu, pot vorbi și de aici... Doamna
Andrei: Rămâneţi lângă bară (aluzie la cariera de magistrat a dom71
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nului Duguleanu)...
Domnul Duguleanu: Stimată doamnă director, domnule
vi ce - pr i mar, domnul e profes or un ivers it ar C r i s t i an
Brâncuși, onoraţi membri ai familiei dumneavoastră, doamnelor și
domnilor. Organizatorii acestui simpozion ale cărui lucrări sunt
consacrate vieţii și activităţii ilustrului nostru concetăţean, profesorul universitar Petre Brâncuși, mi-au oferit deosebit de plăcuta
posibilitate de a omagia odată cu persoana dânsului și pe cei care au
contribuit la formarea sa profesională, respectiv pe cei care i-au
îndrumat primii ani de școală. Despre profesorul Petre Brâncuși
se poate spune, fără să exagerăm cu nimic, că s-a bucurat de șansa
de a avea dascăli cu multă știinţă de carte și har pedagogic și că,
modelându-i zestrea genetică moștenită de la părinţi, cu care a pornit în viaţă, aceștia i-au transmis cunoștinţele de specialitate, i-au
trezit pasiunea pentru învăţătură și, mai ales, l-au format ca om.
Dintre acești iluștri dascăli, vom încerca să vă prezentăm în câteva
cuvinte pe acela care a fost profesorul său de pedagogie, Vasile D.
Isac. Pentru a așeza lucrurile pe făgașul lor normal și a respecta
adevărul, încă de la începutul prezentării mele, trebuie să vă mărturisesc că eu nu i-am cunoscut personal nici pe profesorul universitar Petre Brâncuși, și nici pe profesorul Vasile Isac. Tocmai
de aceea, rog auditoriul să aibă înţelegere pentru cele ce vă voi
spune, căci ele sunt culese din relatările altor persoane și din însemnările făcute în ultimii ani de viaţă de către Vasile Isac. În
primii mei ani ca profesor de istorie la Turcinești, unul dintre colegii
mei de cancelarie, învăţătorul Vasile Hortopan, iar dumneavoastră,
domnule Pușcu, cred că vă aduceţi aminte de dumnealui, își aducea
și dânsul aminte și ne povestea despre foștii săi colegi de școală iar
dintre aceștia, la loc de cinste se afla Petre Brâncuși și așa l-am
cunoscut și l-am apreciat și eu, chiar dacă numai indirect. L-am
cunoscut apoi pe fratele dânsului, juristul Vasile Brâncuși, pe vremea când acesta era consilier juridic la Trustul Petrolului Târgu-Jiu
și îndrumător al celor tineri și neexperimentaţi în meserie, printre
care mă aflam și eu. Nu în ultimul rând, l-am ascultat pe profesorul
și muzicologul Petre Brâncuși în inegalabilele sale emisiuni pe teme
de cultură muzicală la radio și televiziune. În cadrul altor preocupări
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fără alte comentarii este suficientă pentru a ne da seama de nivelul
înalt al pregătirii de specialitate pe care a obţinut-o în cursul anilor
de studiu. În anul 1927 a susţinut examenul de licenţă cu tema
„Individualitatea și personalitatea umană”, obţinând, așa cum era
atunci sistemul de notare, 5 bile albe și calificativul „Magna cum
laude”. La terminarea facultăţii a fost pentru un an profesor, dar în
altă specialitate, la Școala Normală din Târgu-Jiu, după care, pentru
câtva timp - n-am reușit să stabilesc cât anume - profesor la Liceul
Militar din Târgu-Mureș iar timp de doi ani profesor la Școala
Normală de învăţători din Bălţi, din Basarabia, până la 1 septembrie
1938. La această dată s-a transferat ca profesor de pedagogie la
Școala Normală de învăţători din Târgu-Jiu. A funcţionat ca profesor al acestui lăcaș de cultură până la 15 noiembrie 1949, dată
la care a fost nevoit să se transfere pentru început în cadrul învăţământului primar la o școală din Novaci, după care a fost câtva
timp profesor la Școala medie tehnică din Novaci de unde, în 1955,
s-a pensionat din motive medicale. Vasile Isac a fost unul din primii
profesori din Gorj în această specializare și toţi cei care l-au cunoscut ori l-au avut profesor de pedagogie i-au remarcat vasta și temeinica pregătire de specialitate, atașamentul și pasiunea de a lucra cu
elevii și de a-i pregăti pentru nobila misiune de dascăl. Mulţi dintre
foștii săi elevi au mărturisit ulterior în amintirile dânșilor că și-s
aleseseră pe profesorul Isac ca model demn de urmat în viaţă. Pe
lângă activitatea de la catedră, s-a implicat și în activitatea culturală.
Împreună cu fraţii săi, învăţătorul și omul politic Ioan D. Isac, despre dânsul, mulţi dintre dumneavoastră știu că, pe lângă munca de
la catedră, a fost în câteva rânduri, dacă nu mă înșel, timp de 10 ani,
deputat în Parlamentul României, iar în 1946 a fost ales vice-președinte al Adunării Deputaţilor, și preotul Gheorghe lsac, au întemeiat
în satul natal, Cehăr , cu ajutorul căruia s-a realizat acolo o
școală de meserii, în 1924. Acea școală a funcţionat cca 20 de ani,
pregătind elevi din satele vecine în meseriile de tâmplar, fierar și
croitor. Și în cultura gorjeană s-a remarcat ca autor al unor conferinţe
și prelegeri cu caracter de popularizare, întemeietor de cercuri aplicative
și asociaţii culturale, cercetător în domeniile etnografiei și sociolo74
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giei pentru satele gorjene Bucureasa și Porceni. Pentru a întregi
datele despre personalitatea dumnealui, să ne referim puţin și la
familie. În anul 1928 s-a căsătorit cu Eufrosina Săvescu, născută
în anul 1911, în familia proprietarului agricol Ion Săvescu din
Ștefanești-Gorj. Din căsătoria lor s-au născut mai mulţi copii. Noi
vă vom spune doar că trei dintre aceștia s-au remarcat în domeniile
lor de activitate, spre bucuria și satisfacţia părinţilor. Cornelia, născută în anul 1930, a absolvit Facultatea de Filozofie din București și
a lucrat până la pensionarea sa la Radio București. Florentin, născut
în anul 1934, a absolvit Facultatea de Mecanică din București și a
lucrat, pe lângă alte unităţi, și în domeniul extracţiei petrolului în
judeţul nostru. Eugeniu-Valentin, s-a născut în anul 1936, a absolvit Institutul Politehnic din București și a lucrat ca inginer la
Uzinele „Steagul Roșu” din Brașov și „Griviţa Roșie” din București,
precum și la Institutul de cercetări hidrotehnice. Vă mulţumesc
pentru atenţie. (Aplauze susţinute...)
.PEFSBUPSVMMulţumind domnului profesor de istorie Ion
Duguleanu, îl rugăm pe domnul profesor universitar Cristian Brâncuși
să ne împărtășească impresiile domniei sale după atâtea amintiri,
evocări ale dascălilor distinsului său părinte.
Profesorul Cristian Brâncuși: Nefiind un pasionat orator ci
mai degrabă un ins dedicat gândirii analitice, încerc să-mi exprim
câteva idei apărute în timp ce ascultam pe onoraţii vorbitori. Spusele
mele sunt determinate de faptul că anul acesta, spre deosebire de
ediţiile anterioare ale Simpozionului, aportul meu poate a fost mai
puţin consistent dar, cred eu nu mai puţin important. Încercând
să dau o mână de ajutor domnului Titu Pânișoară în pregătirea
acestei manifestări, am făcut investigaţii la școala din Brădiceni,
unde am întâlnit pe distinsa doamnă Maria Moţa, învăţătoare, care,
deschizând arhiva, mi-a facilitat obţinerea foilor matricole din anii
școlii primare ai lui Petre Brâncuși. Cu o solicitudine remarcabilă,
doamna Moţa m-a pus în legătură cu toţi cei pe care-i cunoștea din
promoţiilor respective și care mai erau în viaţă și mi-a dat lista
învăţătorilor din perioada respectivă. Prin domnia sa, am ajuns la
doamna Silvia Popescu, apoi la domnul Gheorghe Pușcu. Ca o
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adevărată bancă de date, când a auzit de învăţătorul Gheorghe
Niculescu, domnul Titu Pânișoară m-a îndrumat spre domnul profesor universitar George Niculescu, întregind astfel o parte a acestui
simpozion. Și acum, câteva gânduri izbucnite în timp ce ascultam
pe stimaţii invitaţi. Ca să citez o celebra personalitate care spunea:
„...ce mult a contat în educaţia mea faptul că în casa noastră exista
o bibliotecă..” aș sublinia și eu meritul deosebit al învăţătorului în
formarea unui copil. Deși apreciez învăţământul la adevărata valoare pe toate palierele, ca unul implicat direct în acest proces,
dar la vârf, socotesc decisivă perioada școlii primare. Este prima
societate închegată pe care copilul o descoperă în afara familiei.
Dacă mama, de regulă, modelează sufletul copilului, învăţătorul
adaugă plămădirea minţii, așa cum au subliniat antevorbitorii mei,
îi dă aripi, îi creează platforma de lansare. Aș dori să mai subliniez
că sunt impresionat de „focarul” de cultură reprezentat de satul
Brădiceni, ce lucru minunat au reușit învăţătorii de atunci, absolvenţi ai Scolii Normale din Târgu-Jiu! Poate că, alături de o monografie a satului, și știu că există un punct de plecare în materialul
învăţătorului Goga, din care se pare că mai exista un exemplar,
alături de această monografie, prin urmare, ar fi util de urmărit
destinul intelectualilor porniţi de pe plaiurilor BrădicenilorGorjului. În încheiere, exprim și pe această cale, mulţumirile familiei Brâncuși faţă de Consiliul Local, faţă de domnul inginer
Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu, reprezentat
aici de domnul vice-primar Gabriel Sanda căruia îi adresez aprecierile mele călduroase. Recunoștinţa noastră se îndreaptă și spre
domnul inginer Titu Pânișoară, mentorul acestor evenimente legate
de memoria lui Petre Brâncuși. Subliniez constanţa, clarviziunea,
atenţia, capacitatea de a urmări și a stăpâni nenumărate planuri
paralele. Exprim, de asemenea, calde mulţumiri tuturor invitaţilor
acestei ediţii a simpozionului, încă o dată faţă de doamna Moţa, și
faţă de elevii Liceului de Muzică și Arte plastice din Târgu-Jiu care
vor evolua în finalul manifestării. Vă mulţumesc pentru atenţie...
(Aplauze...)
Doamna Alexandra Andrei: Și noi vă mulţumim și vă dorim
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să ne fiţi alături mulţi ani de aici încolo, și în principal distinsei
dumneavoastră mame, doamna Brâncuși. Înainte de a ne bucura de
un recital al elevilor de la Liceul de Muzică și Arte plastice din
Târgu-Jiu, încercăm o evaluare a acestui simpozion Petre Brâncuși,
manifestare ajunsă la a VII-a ediţie și din alt punct de vedere, al
Administraţiei locale, organizatoare și partener formidabil în manifestările culturale. Și am să-l rog să intre în rol, aici, pe domnul
vice-primar Gabriel Sanda, și o să auziţi dumneavoastră despre ce
este vorba....
%PNOVMWJDFQSJNBS(BCSJFM4BOEB Sigur este vorba
de faptul că ....Consiliul local și primarul municipiului Târgu-Jiu
preţuiesc această manifestare și, ca atare, înţeleg să acorde câte o
diplomă de excelenţă celor a căror contribuţie la punerea în valoare a moștenirii muzicale lăsate de ilustrul profesor universitar
doctor muzicolog Petre Brâncuși a fost determinantă pentru organizarea acestui simpozion și, daţi-mi voie să înmânez câteva diplome de excelenţă.... O primă diplomă, doamnei Silvia Popescu, care
își aduce bine aminte despre ceea ce s-a întâmplat în școala primară... (se înmânează diploma în aplauzele asistenţei..)....a doua
diplomă dorim s-o acordăm domnului Gheorghe Pușcu, coleg de
școală normală cu Petre Brâncuși (îi oferă diploma ...asistenţa aplaudă..)...domnului profesor universitar George Niculescu care ne-a
prezentat o serie de amintiri, de asemenea foarte interesante... (îi
întinde diploma, asistenţa aplaudând)... domnului profesor
Gheorghe Gorun pentru cele spuse... (aplauze)....domnului inginer
Titu Pânișoară care nu mai are nevoie de prezentare.... (aplauze...)
....domnului magistrat Ion Duguleanu pentru expunerea pe care a
prezentat-o....(aplauze..)....domnului Marin Colţan care ne-a spus
atâtea lucruri interesante ...(aplauze..)....de asemenea domnului colonel (r) Ion Bărbulescu....(aplauze....) ....și, desigur, o diplomă
doamnei Alexandra Andrei, moderatorul acestui simpozion
Doamna Alexandra Andrei: Mulţumind domnului viceprimar Gabriel Sanda, vă mulţumim pentru atenţie și, în încheierea
simpozionului nostru, vă invit să urmăriţi programul artistic pregătit, așa cum spuneam, de elevii Liceului de Muzică și Arte
plastice din Târgu-Jiu. Vă mulţumesc și pe curând!
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