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A VII-a ediţie a Simpozionului Naţional
prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi
S-a desfășurat în ziua de 22 mai 2009 și a avut ca temă:
”Dascălii lui Petre Brâncuși”, partea I.
Cum s-a ajuns ca ediţia a VII-a a Simpozionului să aibă o
astfel de tematică?
Două au fost criteriile care ne-au determinat să formulăm
și să desfășurăm această ediţie a simpozionului sub această tematică și anume:
a) primul este faptul că cele șase ediţii anterioare au avut
ca tematică:
- Ediţia I, 1-3 iunie 2003 – ”Petre Brâncuși – 75 de ani de la
naștere”.
- Ediţia a II-a, 17 iunie 2004 – ”Petre Brâncuși și
Radiodifuziunea Română”;
- Ediţia a III-a, 5 iunie 2005 - ”Petre Brâncuși și Conservatorul
Ciprian Porumbescu din București”;
- Ediţia a IV-a, 5 iunie 2006 – ”Petre Brâncuși și Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România”;
- Ediţia a V-a, 27 mai 2007 – ”Petre Brâncuși și Opera
Română din București”
- Ediția a VI-a, 25 mai 2008 – ”Profesor universitar doctor
muzicolog Petre Brâncuși, autor de cărţi în domeniul muzicologiei”.
Deci, toate cele șase ediţii anterioare ale Simpozionului au
prezentat pe larg activitatea prof. dr. muzicolog Petre Brâncuși.
b) al doilea criteriu s-a impus prin faptul că la formarea
și dezvoltarea personalităţii lui Petre Brâncuși au contribuit și
dascălii săi începând de la școala primară și continuând cu celelalte trepte de învăţământ pe care le-a parcurs.
Apreciem că prin prezentarea unor dascăli pe care i-a avut
Petre Brâncuși am restabilit adevărul și am cinstit și memoria
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acestora. Dovadă că am procedat corect este modul în care s-a
desfășurat ediţia a VII-a a Simpozionului ca tematică – ”Dascălii
lui Petre Brâncuși”, partea I, despre care este vorba în cele ce urmează acestui articol. În această parte I ne-am ocupat de perioada
când Petre Brâncuși a fost elev la Școala Primară din Brădiceni,
copil de trupă la Regimentul 18 Dorobanţi Gorj și elev la Școala
Normală din Târgu-Jiu.
Ediţia viitoare a Simpozionului (ce se va desfășura în anul
2010, va avea aceeași tematică - ”Dascălii lui Petre Brâncuși” –
partea a II-a – perioada când a fost student la Conservatorul
”Ciprian Porumbescu” – București. Întrucât în perioada de 5 ani
cât a fost student la Conservator, numărul dascălilor fiind numeros
– probabil că partea a II-a va fi prelungită în anii viitori.
După încheierea simpozioanelor cu tematica ”Dascălii lui
Petre Brâncuși” avem în vedere să schimbăm titlul tematicii în
”Discipolii lui Petre Brâncuși” – această tematică existând posibilitatea desfășurării Simpozionului Naţional Petre Brâncuși ani
de-a rândul.
Dacă s-a reușit să fie organizate o serie de acţiuni menite
să cinstească memoria și să pună în valoare moștenirea lăsată de
prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuși, acest lucru se datorește
în primul rând primarului municipiului Târgu-Jiu dl. dr. ing.
Florin Cârciumaru și Consiliului Local, care au înţeles importanţa
acestor manifestări și care știu să cinstească personalităţile
Gorjului.
Titu PÂNIȘOARĂ
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PETRE BRANCUŞI
- istoria nescrisă a muzicii romaneşti
Personalitate de prim rang a culturii muzicale românești,
George Breazul s-a afirmat timp de mai bine de patru decenii,
începând din anul 1920, ca muzicolog, profesor și promotor al
valorilor spiritualităţii naţionale și universale, apreciat de un număr de discipoli ai săi, de exegeţi din ţară și peste hotare, de cititori
dornici să-și îmbogăţească cunoștinţele în domeniul artei sunetelor. Enciclopedii și dicţionare, studii și volume privind dezvoltarea
culturii românești și universale realizate de istorici, literaţi, teologi,
etnografi, folcloriști, esteticieni, pedagogi i-au comentat opusurile
evidenţiind concepţia despre artă, orizontul larg de consideraţii
interdisciplinare, spiritul metodic și exemplara sa probitate știinţifică. Scrierile sale, texte epistolare, documente privind relaţiile
de ordin uman și profesional au făcut și fac obiectul unor volume
tipărite postum, orânduite după criterii cronologice sau
tematice.
Amplele dimensiuni și diversitatea scrierilor lui George Breazul
au constituit în mod constant o problemă pentru cititorii interesaţi
de opera lăsată de el, de aceea elaborarea unui compendiu vizând
în primul rând cercetarea muzicii naţionale s-a impus ca un important deziderat. Atașat acestei probleme ca unul care a fost discipol deosebit de apreciat al prodigiosului muzicolog dar și prin
faptul că s-a ridicat în ambianţa comună a tradiţiilor și predilecţiilor
de viaţă puse în lumină de intelectuali ai satelor și orașelor, de oameni activi în cadrul școlilor mănăstirilor sau altor instituţii culturale
din Oltenia, Petre Brâncuși și-a asumat misiunea de a realiza volumul intitulat George Breazul și istoria nescrisă a muzicii românești,
tipărit de Editura muzicală, la București, în 1976. Tema lucrării
fusese abordată anterior de Petre Brâncuși în studiul Semnificaţii
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actuale ale operei lui George Breazul promovat ca teză de doctorat
la Conservatorul de Muzică „George Dima” din Cluj-Napoca, în
anul 1974, și litotipografiat de Conservatorul de Muzică bucureștean, publicat în traducere franceză sub titlul L’Oeuvre de George
Breazul et ses significations actuelles. în revista Muzica. Nr. 5 pe anul
1977.
Privirea atât de cuprinzătoare asupra operei lui G. Breazul
dar și asupra momentelor de viaţă și activitate fac din volumul
publicat de Petre Brâncuși în 1976 o autentică monografie consacrată
venerabilului muzician.
În capitolul introductiv intitulat Argument, Petre Brâncuși
evidenţiază ideea directoare proprie lui G. Breazul referitoare la
rostul muzicii în general în societatea omenească și în mod specific
în viaţa poporului român. Meritul lui G. Breazul relevat în toată
plenitudinea sa de P. Brâncuși este acela de a fi așezat la baza culturii
muzicale moștenită și dezvoltată de poporul român valorile muzicii
traco-dace, latine și elenistice afirmate în spaţiul străbun.
O vastă sferă le referinţe este dezbătută de P. Brâncuși sub
titlul Imaginea valorică a folclorului. Sunt comentate aici ideile împărtășite de precursorii școlii noastre de compoziţie și muzicologie,
activi în secolul al XlX-lea, privind specificul modal al melosului
românesc, fapt care a avut consecinţe în potenţarea armonică și
polifonică adecvată acestui melos. Soluţiile concrete oferite de muzicieni inovatori precum Gavriil Musicescu la Iași și Dumitru G.
Kiriac la București, în contextul preocupărilor de același gen proprii
școlilor componistice contemporane din Rusia și, respectiv, din
Occident, s-au impus ca fertile și originale. În viziunea lui G.
Breazul, subliniază P. Brâncuși, „melosul românesc” reflectă puternic „sufletul românesc”. Sunt puse apoi în lumină în compendiul
care ne interesează sistemul și metodele de lucru care au făcut din G.
Breazul mentorul culegătorilor și cercetătorilor cântecului și dansului
folcloric, nobilă activitate desfășurată de profesor și de discipolii
săi în cadrul a ceea ce constituie arhiva fonogramică. Orientarea
stabilită în acest domeniu se află în strânsă relaţie cu teoria și practica consacrate pe plan mondial și pe care G. Breazul și le-a însușit
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în profunzime ca elev al unor reprezentanţi ai știinţei privind muzicologia comparată (Vergleichende Musikwissenschaft). Totodată,
gândirea și practica în domeniul cercetării și valorificării cântecului
folcloric fundamentate de G. Breazul, ca și de celălalt ilustru
savant, Constantin Brăiloiu, cu preocupări identice, s-au aflat în
contact nemijlocit cu exponenţii Școlii românești de sociologie
întemeiată și condusă de profesorul Dimitrie Gusti, urmărind
fenomenul folcloric în complexitatea sa. Principiile care l-au călăuzit
pe G. Breazul ca fondator al Arhivei Fonogramice au fost enunţate
de el în studiul publicat în revista Muzica din ianuarie 1925 și dezvoltate, cum ne arată P. Brâncuși, în impunătoarea lucrare Patrium
Carmen scoasă de editura Scrisul Românesc la Craiova în anul 1941.
Un apel adresat școlilor și instituţiilor muzicale solicită concursul
în vederea împlinirii obiectivelor pentru care milita Arhiva
Fonogramică. În broșura intitulată Îndrumări pentru culegerea de
folclor muzical cu ajutorul fonografului scoasă la București de
Tipografia Socială, G. Breazul expune profesiunea de credinţă cu
care s-a identificat, aceea de a face din documentul sonor, ca și din
manuscrisul sau tipăritura de acest gen, argumentul suprem al ipotezelor de lucru. Așa cum subliniază P. Brâncuși, Arhiva de Folclor
a Ministerului Culturii și Artelor înfiinţată de G. Breazul în 1927 și
Arhiva de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români înfiinţată de
Constantin Brăiloiu în 1928 au constituit doi factori dinamici și
competenţi în opera de cunoaștere a comorilor cântecului și dansului folcloric perpetuat și îmbogăţit în spaţiul românesc.
Activitatea lor, desfășurată în concordanţă cu aceea proprie altor
savanţi din aria europeană și mondială, a fost și va rămâne cu totul
pozitivă, în ciuda lipsei de colaborare și chiar a unor disensiuni
manifestate în scrieri ale ambilor savanţi. Asemenea disensiuni au
ieșit la iveală, cum subliniază în modul cel mai pertinent P. Brâncuși,
în legătură cu metoda de culegere și notare a textelor și melodiilor
de colindă. C. Brăiloiu a dat cu vehemenţă glas intransigenţei proprii
în legătură cu modalitatea în care G. Breazul a cules și notat textele
și melodiile de colindă, iar G. Breazul, care era și un eminent cunoscător al notaţiei cu neume bizantine, a replicat cu volumul
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Petre Brâncuşi,
aşa cum l-am cunoscut
În această săptămână, în plin floral, când natura își etalează
întreaga ei splendoare, gorjenii, oameni de suflet, omagiază pe
unul dintre fiii lor de seamă, artistul și muzicologul Petre
Brâncuși, remarcabil om de artă și cultură, o redutabilă personalitate în muzicologia românească.
Născut în Brădicenii Gorjului, localitate cu rezonanţă istorică și culturală, pe unde și-a purtat pașii însuși părintele sculpturii moderne, Constantin Brâncuși, genialul creator al
Ansamblului monumental de la Tg-Jiu, al Păsării Măiastre și al
atâtor sculpturi de inestimabilă valoare naţională și universală, ce
sunt răspândite prin marile muzee al lumii, Petre Brâncuși, poartă
în sine, spiritualitatea acestor mirifice meleaguri, zestrea sufletească a oamenilor săi, pe care i-a iubit și i-a adorat, toate acestea
constituind matricea personalităţii sale creatoare.
Deși având obârșia în aceeași localitate, l-am cunoscut mai
bine pe Petre Brâncuși în perioada studiilor gimnaziale și liceale,
la Școala Normală de învăţători din Tg-Jiu, prestigioasă instituţie
a învăţământului gorjean, unde amândoi eram elevi, el fiind cu
cinci ani mai mare, la început eu abia intrasem în cls. I, el deja
trecuse în cursul superior, în cls. a V-a.
Era un băieţandru bine făcut, de statură potrivită, echilibrat, cu ochii ageri și pătrunzători, care radiau de bunătate și inteligenţă, un brunet plăcut, ce se remarca prin ţinută îngrijită,
mândrie, eleganţă și multă sensibilitate.
Se bucura de apreciere și respect din partea elevilor, a profesorilor, remarcându-se prin rezultate deosebite la învăţătură,
dar mai ales prin talentul și aptitudinile în domeniul muzicii,
acestea fiind premisele care l-au propulsat pe treptele înalte ale
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artei muzicale. Divinitatea a fost generoasă, l-a înzestrat cu o
magistrală sensibilitate artistică, cu o surprinzătoare magie a sunetelor, a armoniei muzicale, calităţi care, cultivate prin muncă,
l-au ajutat să se afirme în mod remarcabil încă din anii de liceu.
Deși la o vârstă fragedă, în anii adolescenţei, când unii încă
n-au uitat jocurile copilăriei, Petre Brâncuși, dovedea multă seriozitate și o înaltă responsabilitate, și, graţie harului său artistic, câștigase încrederea profesorilor, a conducerii școlii, devenind dirijorul corului și al fanfarei, formaţii artistice bine
apreciate le nivelul orașului din vremea aceea, pe care le pregătea
și le coordona cu pricepere și autoritate, fiind sprijinul de nădejde
al profesorului de muzică, Cicerone Paralescu.
Fanfara, mai ales, era o mândrie a Școlii Normale,
aceasta însoţindu-ne la activităţile cultural-sportive și de muncă
patriotică, căci noi tineretul din acea vreme, animaţi de elanul
vârstei, am participat, în mare măsură, la ridicarea unor edificii
culturale și sportive ale orașului, precum Teatrul de vară,
Stadionul, sala de spectacole „23 August”, devenită acum, după
extindere și renovare, sediul Teatrului „Elvira Godeanu”. Când
mergeam la aceste activităţi, bine organizaţi, căci majoritatea eram
elevi interni, în sunetele impunătoare ale fanfarei, dirijate de
Petre Brâncuși, locuitorii orașului ieșeau în stradă și rosteau
cu admiraţie: „Trec normaliștii”! Era o mândrie pentru noi,
mândrie care se datora, în primul rând, lui Petre Brâncuși, coordonatorul și dirijorul acestei formaţii artistice.
Petre Brâncuși era o fire plăcută, agreabilă, impunătoare,
cu o figură deschisă, zâmbitoare, cu un surâs special, enigmatic, avea în comportamentul său elegant, o nobleţe sufletească, un aer princiar, semn al oamenilor aleși, iar când mergea
printre oameni, își flutura cu mândrie capul, precum Petru cel
Mare, despre care vorbea cu admiraţie, Ion Neculce,
cronicarul.
În luptă cu un destin nemilos, căci era orfan de ambii părinţi, Petre Brâncuși și-a luat soarta în propriile mâini, a înfruntat
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cu bărbăţie greutăţile și necazurile vieţii și prin eforturi proprii,
graţie muncii și harului său Dumnezeiesc a urcat cu ambiţie treptele afirmării, apropiindu-se mereu de acel ideal înalt, al muzicii
orfeice, care l-a vrăjit atât de mult, dând sens întregii sale vieţi.
După absolvirea, cu rezultate de excepţie, a Conservatorului
„Ciprian Porumbescu” din București, prin muncă și onestitate
s-a afirmat ca un specialist de înaltă clasă, îndeplinind, datorită
meritelor sale, înalte funcţii, inclusiv la nivel naţional, ani de-a
rândul fiind rector al Conservatorului de Muzică din București și
director al Operei Române, instituţii de prestigiu ale culturii și
artei muzicale din România.
De-a lungul timpului l-am păstrat mereu în memorie, mai
ales că în timpul școlii, la rugămintea mamei mele, de a mă avea
în grijă și pe mine, deoarece ea suferea de o boală incurabilă și
știa că se va prăpădi, el, Petre Brâncuși, generos din fire, venea
seara, în orele de meditaţie, se așeza lângă mine în bancă, verifica
dacă mi-am pregătit temele, mă mângâia pe frunte și pleca apoi
mulţumit, mai departe. Se gândea, poate, la faptul, că și eu am
avut un destin asemănător cu al lui, în sensul că încă de la această
fragedă vârstă, am rămas și eu orfan de ambii părinţi.
În ireversibilitatea lui neiertătoare timpul a trecut. Drumurile
vieţii ne-au despărţit, întâlnindu-ne destul de rar, dar fiecare întâlnire era un prilej de bucurie și nostalgică aducere aminte.
Ultima dată l-am întâlnit la 8 septembrie 1985, în ziua
de Sfânta Mărie, când la Brădiceni s-a organizat o întâlnire cu fiii
satului. Din iubire și atașament faţă de satul natal, Petre
Brâncuși, a participat la această festivitate, rostind un cuvânt
evocator, cald și plin de simţire, dăruind în același timp, câteva
din cărţile sale, care, probabil se află și astăzi în biblioteca Școlii
Primare din localitate.
Era același om pe care l-am cunoscut în copilărie și tinereţe, avea aceeași înfăţișare plăcută, adorabilă, același aer de mândrie princiară, același zâmbet special, enigmatic.
Așa l-am cunoscut pe Petre Brâncuși, cu care soarta a fost
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nedreaptă, el pierind în plină glorie creatoare, lăsând însă posterităţii, o viaţă exemplară prin dăruire și demnitate și o operă de
valoare incontestabilă în domeniul muzicii și muzicologiei românești, iar acolo sus, în sferele astrale, poate, că se bucură mereu
de vraja muzicii celeste, integrându-se maiestuos în armonia
universală.
Prof. Nicolae DRAGOTĂ
(Articol apărut în ziarul ”Gorjeanul” din 28.05.2009)

18

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Petre Brâncuşi, un savant al
muzicologiei româneşti
În anul 1976, distinsul muzician, muzicolog, profesor universitar dr. PETRE BRÂNCUȘI încredinţa tiparului amplul volum
GEORGE BREAZUL și istoria nescrisă a muzicii românești, dedicat uneia dintre personalităţile cu merite esenţiale în cultura naţională, și abordare în varii direcţii a artei sunetelor. De ce această
alegere? Mai întâi, pentru că autorul îl consideră pe MAESTRU
ocupantul unui loc privilegiat, asemeni celor atribuite în istorie,
critică, estetică, unor Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Tudor Vianu,
Lucian Blaga. Erudit cercetător în etnografie, sociologie, psihologie,
etnologie ș.a. George Breazul (1887-1961), fiu al Olteniei, a avut
o contribuţie de proeminenţă în întemeierea istoriografiei muzicale moderne din România, dar mai ales, în argumentarea conceptului naţional-universal în folclor, translând prin psiho-sociologie
muzica spre conturarea și individualizarea unui anume ethos - sursă a structuralismului genetic. Altfel spus, o reiterare - pe sensuri
muzicale, a ideii lui Blaga referitoare la originalitatea și valoarea unei
culturi datorate fondului de spiritualitate acumulat în parcursuri
temporale suprapuse existenţei unui popor, concretizat în creaţia
folclorică - matricea stilistică a respectivei colectivităţi coagulate
istoric.
Amplul volum se divide în trei direcţii, fiecare reprezentativă
pentru preocupările lui George Breazul (abil, succint introdus
cititorului printr-o schiţă biografică lămuritoare, utilă în parcursul descifrării personalităţii complexe a muzicianului). Primul capitol - IMAGINEA VALORICĂ A FOLCLORULUI, adună idei culese
din multitudinea articolelor, a studiilor lui George Breazul, începute în 1919. Ingenioasă este ideea lui Petre Brâncuși de a prefaţa
comentariile, concluziile lui Breazul referitoare la o polemică ori
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problematică, de rezumatul surselor care au declanșat reacţiile publicistice. Sunt puse astfel faţă în faţă articolele pro și contra unei
tematici, apărute în revistele de specialitate (Muzica, Arta - din Iași,
Doina ș.a.). De pildă, puncte de vedere contradictorii asupra modalităţilor de prelucrare a melodiilor/textelor folclorice; unele, împotriva demersului: ...”florile câmpului își pierd frumuseţea lor originală și mirosul îmbătător când sunt îndreptate de arta grădinarului...”,
se scria în revista Doina. Se mai citează polemica pe idee dintre
Gavriil Musicescu și Gh. Skeletti. Concluzia lui Breazul este prezentată pe material concret, în afara speculaţiilor teoretice. Iată o metodă cât se poate de convingătoare, utilizată inspirat de Petre
Brâncuși.
Luăm cunoștinţă mai apoi de surprinzătoare (pentru respectivele timpuri) clarificări ale lui Breazul asupra conceptului de poluare a folclorului, cu preţioase concluzii și recomandări în demersul
creaţiei, referitoare la respectarea modalismului, a ritmicii libere ș.a.
specifice folclorului, specifice în epocă, edificatoare pentru avansul
gândirii și fixarea obiectivelor investigării muzicologice.
În estetica difuză, contradictorie a perioadei, punctul de vedere al lui George Breazul exprimat în alt articol - Sufletul românesc
în muzica populară românească, adus de asemenea în atenţia cititorului, se articulează pe consideraţii generice (cu valabilitate), asupra
coordonatelor, criteriilor practice în demersurile școlii naţionale de compoziţie. Teorii, metode de consistenţă, sistematice, aș
spune chiar de pionierat, comunicate în pagină de Petre Brâncuși,
pentru a le sublinia importanţa fundamentală (chiar și pentru contemporaneitate), prin argumentaţia teoretică ce le însoţește, bazată
în principal pe folclorul comparat privind originalitatea muzicii
noastre populare, adeseori contestată încă de pe atunci, în ţară dar
și pe aiurea.
Este edificatoare în scrierile lui Breazu, afirmă Petre Brâncuși,
definirea acelei caracteristici a spiritualităţii românești ce demonstrează puterea de asimilare a elementelor străine, fără a-și pierde
propria identitate.
Concentrarea asupra articolelor nominalizate relevă acurate20
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ţea, eficienţa investigaţiei asupra personalităţii lui George Breazul,
abordată în continuare pe neașteptate relevări practice, prezente,
de altfel, pe tot parcursul vieţii și activităţii celui prezentat.
Astfel, este abordat unul dintre demersurile practice ale lui
George Breazul, aflat în directă relaţie cu teoriile sale asupra folclorului, concretizat în acţiuni constante, privind întemeierea unei
ARHIVE FONOGRAMICE. Idee foarte apreciată în epocă. Dr. N.
Bagdasar îi scria de la Berlin: „... planurile nu mai sunt ale dumitale
ci ale culturii române, îndeobște. Izbânda dumitale va însemna
izbânda știinţei și culturii românești..,”. Perpessicius conchide: „...
George Breazul cheamă și o iniţiativă oficială: indiferent pe ce căi,
această adevărată avuţie veche și cu totul a noastră trebuie pusă
la adăpost; pierderea ei este, hotărât, înstrăinarea unei părţi a
sufletului românesc.”
În 1925, ianuarie, George Breazul publică primul studiu amplu: Culegerea cântecelor populare, o ARHIVĂ FONOGRAMICĂ.
(Este prima lucrare temeinică apărută pe o asemenea problematică, subliniază Petre Brâncuși, într-un moment cheie pentru definirea și constituirea instituţiilor specializate în studierea folclorului.
Motiv pentru a ni se prezenta o amplă panoramare a eforturilor
savanţilor, sociologilor, compozitorilor, oamenilor de cultură europeni și de la noi, pe tema știinţei folclorice, a rolului acesteia în
definirea identităţilor spirituale ale diferitelor popoare).
Meritul lui Breazul - subliniază Petre Brâncuși - este și acela
de a fi contribuit la stabilirea unui ansamblu de măsuri raportat
la întreaga viaţă muzicală: el preconizează astfel, fondarea unei
biblioteci naţionale, a muzeelor de instrumente și jucării muzicale
românești.
Pe tot parcursul studiului, Petre Brâncuși subliniază relaţia
(nicicând abandonată de Breazul), cu anterioarele încercări de
valorificare a folclorului naţional: de la pașoptiști, Alecsandri,
Musicescu, Kiriac, Iorga, Odobescu, Titus Maiorescu, Tiberiu
Brediceanu, Densușianu, cu detalii asupra contribuţiilor personale
ale acestora, ori ale celor organizate în cadrul Academiei Române.
Preţioasă documentare!
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Sunt de asemenea notate metodele și recomandările lui
George Breazul privind culegerea, prelucrarea folclorului, date
fiind numeroasele derapaje din creaţie petrecute în afara autenticului. (In paralel, George Breazul își continua și activitatea de culegere a folclorului muzical; dobândise tehnica înregistrării cu
fonograful în timpul studiilor berlineze). Actualitatea argumentelor
sale este uimitoare și pentru timpurile pe care le parcurgem...
Bine venită este ideea reproducerii corespondenţei lui George
Breazul adresată Ministerului Culturii și Cultelor privind măsurile
necesare organizării ARHIVEI FONOGRAMICE; de la strategii
profesionale, la necesare dotări tehnice și exerciţii financiare. Este
astfel relevată vizionara concepţie a lui Breazul, la rândul ei posibil
de translat cu eficienţă în ceea ce numim astăzi un „bussiness plan”!
Sunt astfel evidenţiate meritele aparte ale celui comentat, lăsate întro oarecare măsură în umbră faţă de teoriile lui C. Brăiloiu, mult mai
acreditate și acceptate. Apar însă astfel, similitudinile ideatice ale
celor doi, pe numeroase parcursuri teoretice.
Următorul subcapitol al studiului lui Petre Brâncuși ne
introduce în lumea COLINDELOR, o analiză polemică iniţiată de
George Breazul cu ocazia apariţiei culegerii de 300 colinde editată
în 1938. Trecerea de la maniera expunerilor teoretice la cea a practicilor, obișnuită în demersurile celui prezentat, este un exemplu
de îndemnare a scriiturii lui Petre Brâncuși. Argumentarea concretă
sporește, subliniază valoarea ideilor, oferă chei de pătrundere a gândirii cărturarului-muzicolog George Breazul.
Pe lângă o trecere în revistă a repertoriului de colinde, începând cu cele extrase din Codex Caioni, Petre Brâncuși susţine punctul de vedere al iui Breazul potrivit căruia genul este un fenomen
cultural și nu un produs al hazardului; oferă de asemenea clasificări
tematice sub aspect istoric, social, al speciilor muzicale, zonelor
folclorice, geografice, de ordin melodic, ritmic, manifestări ritmice;
menţionează și polemica violentă dintre Breazul și Brăiloiu, acesta
din urmă cu obiecţii asupra valorii comentariilor colegului (și întro anume măsură, rivalul său). Argumentele dezvoltate de Petre
22
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Brâncuși pledează în favoarea opiniilor lui Breazul (apreciat de altfel
și în presa internaţională a timpului său drept "unul dintre cei mai
distinși reprezentanţi ai muzicologiei românești.").
O temă inedită este extrasă pentru analiză de Petre Brâncuși
din ampla lucrare Patrium Carmen, editată de Breazul în 1941:
TEMEIURI ETNICE ȘI SOCIALE ALE FOLCLORULUI
MUZICAL, cele două domenii de cercetare apărând pentru prima
oară reunite într-o concepţie unitară; materialul lui Breazul desfășurându-se sub motto-ul - citat din Al. Russo: „datinile, poveștile,
muzica și poezia sunt arhiva popoarelor”. Petre Brâncuși apreciază demersul drept o „îmbinare a fineţei analizei estetice a cântecului popular cu rigoarea știinţifică a istoricului”.
Câteva idei (exemplificate cu piesele de rigoare):
- netăgăduita originalitate a particularităţilor muzicale ale
poporului.
- procesul de formare și evoluţie a culturii românești în interacţiunea marilor drumuri de civilizaţie ale Europei răsăritene,
cu accent pe primatul naţionalului afirmat în acest context, al
sincronismului culturilor civilizatoare.
- reflexele făpturii fiziologice a românului regăsite în ritmul
muzical românesc.
- exprimarea în forma melodică a cântecului și jocului, a
trăsăturilor fundamentale și originale ale sufletului românesc: dorul
și urâtul, jalea - întristarea, bucuria, umorul ș.a.
- influenţa mediului, a grupului social, a condiţiilor naturale asupra varietăţii regionale, formând dialectele regionale în
marea unitate a folclorului românesc (idee dezvoltată și de Bartok,
încă din 1914).
Subordonarea valorii estetice a cântecului și jocului popular,
în anumite genuri, factorului social, unor momente
precum ospeţele, petrecerile, șezătorile, hăulitului prin livezi și dealuri, când toată suflarea grupului social și muzical participă la pulsul
vieţii sufletești al obștei. Concluzia: VALORILE EXPRESIVE DIN
TRADIŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ NU SE POT CONCEPE
FĂRĂ SIGILIUL NEAMULUI.
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Tematica de permanenţă în întreaga viaţă și activitate de
cercetare a lui George Breazul este abordată de Petre Brâncuși sub
titlul FUNCŢIA PSIHOLOGICĂ A CÂNTECULUI POPULAR.
Consideraţiile pe temă, incluse de asemenea în lucrarea
Patrium Carmen, pleacă de la chemarea lăuntrică a insului și obștei
spre frumos, specifică neamului românesc, instinctul artistic al ţăranului român manifestându-se în stările de spirit grupate de Breazul
după cum urmează: credinţă și nădejde, voie bună și părere de rău,
durere și întristare, strădanie, muncă și odihnă, înfrângere și biruinţă. Și pleacă apoi de la definirea în primul rând, a doinei, terminologiile în succesiune fiind relevante: de ducă, de jale, de haiducie,
de deal, de cătănie, de dor, de urât ș.a.
Petre Brâncuși speculează relaţia cu teza despre apriotismul
românesc a lui Lucian Blaga, filozofia metaforei - definitorie pentru spiritualitatea românească - fiind asociată melancoliei. Fluxul
de viaţă afectivă este ilustrat prin exemple extrase dintr-o extinsă arie
creativă: de la cântecul de leagăn la bocet, analizate în detaliu de
formă, intervalică, ritmică.
O concluzie importantă a lui Petre Brâncuși, bazată, evident, pe observaţiile lui George Breazul: intelectualismul ascetizat
și ermetic este străin spiritualităţii românești, ca și viziunile
exasperante.
Reţin și o emoţionantă definiţie a dorului: vârtej de dorinţă și
iubire, de clocotitoare, năvalnică și ardentă pasiune.
În derularea studiului său, Petre Brâncuși consideră utilă
(chiar este, expres binevenită!), introducerea unui capitol-îndrumar, intitulat IDEI CURENTE ÎN CERCETAREA CÂNTECULUI
POPULAR, explicativ și pentru teoretizările anterioare, construit
pe baza metodei comparate a principiilor etno-muzicologiei; capitol considerat unic în literatura de specialitate, prin noutatea
ideilor și valoarea conceptelor, alese pentru studiul de faţă de
Petre Brâncuși cu minuţie și notabil simţ al identificării esenţelor,
din vasta creaţie de cercetare a lui George Breazul. Nominalizez
câteva:
24
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- acreditarea termenului de prepentatonic în cazul cântecelor
de leagăn, de copii, la bocete, unele colinde.
- conceptul de evoluţie în motivul colindei
- mecanismul cristalizării funcţiilor modale în raport cu sonorul românesc
- modurile defective
- teoria bunurilor căzute
- principiul consonantic în fundarea sistemului muzical
- principiul sunetelor înrudite al modurilor pentatonice ș.a.
Este adusă în atenţie străvechea mărturie a babilonienilor - un
nou univers teoretic, potrivit cărora între anotimpuri sunt intervale
muzicale: între primăvară și toamnă-cvarta; între primăvară și varăcvinta; între primăvară și iarnă-octava.
Breazul relevă prezenţa numitelor intervale - considerate perfect consonante de teoria muzicală antică - în structura unor melodii
din nordul Transilvaniei, judeţul Vâlcea, Maramureș ș.a. (toate
exemplificate).
Aflăm și despre ideea inedită lui Breazul referitoare la acordajul lirei preorfice, aplicat modalităţii de acordare a unor cobze
românești.
Sunt analize superioare ale unui deschizător de drumuri, conchide Petre Brâncuși. Etnologia, etnografia, studiul folcloric comparat converg astfel către fondarea unei noi discipline muzicologice:
etno-muzicologia. Cercetarea pe domeniu i-o datorează și lui
George Breazul, apreciat de Petre Brâncuși pentru râvna de a fi
modern și rara erudiţie. Întorc aceste sintagme - cu certitudinea de
a nu greși - asupra distinsului meu profesor din Conservator și
îndrumător în ale radiofoniei, Petre Brâncuși.
În partea a doua a studiului pornim... PE CĂILE EDUCAŢIEI
MUZICALE... căreia George Breazul i-a consacrat - timp de patru
decenii, o activitate neverosimil de bogată: sunt trei subcapitole cu
tematică identificată de Petre Brâncuși în articole, studii, programe
analitice, planuri de învăţământ, prelegeri universitare, conferinţe
radiodifuzate, concerte educative ș.a. Muncă de Sisif!
25

T itu Pânişoară

În primul subcapitol, CRITICA, CULTURA, EDUCAŢIE, sunt
comentate: audiţiile organizate de Societatea compozitorilor români,
raporturile dintre opera de artă și interpret (creaţiile unor George
Folescu, George Niculescu Basu, Petre Ștefănescu Goangă,
Constanţa Erbiceanu, Fiorica Musicescu, Silvia Șerbescu, Dinu
Lipatti — căruia Breazul i-a anticipat celebritatea mondială). Sunt
aduse în atenţie însemnările despre arta interpretativă a lui George
Enescu, Constantin Silvestri, Ionel Perlea, Alfred Alessandrescu,
Egizzio Massini, George Georgescu și mulţi alţii, cu o interesantă
concluzie: atenţia auditorului este distrasă de la valoarea intrinsecă
a lucrării, a operei de artă și îndreptată spre arta interpretării. În
acest sens, conchide Petre Brâncuși, George Breazul a cuprins cu
obiectivitate, momente de expansiune ale vieţii muzicale românești,
dar și pe cele de criză și involuţie. Afirmaţia este susţinută cu citate
din opera critică, din publicistica celui analizat. Toate, subsumate
prioritar ideii educaţiei prin muzică, aflată și la baza Cursului de
istorie a muzicii românești al acestuia, început de Breazul în 1954 la
Conservatorul bucureștean.
Opera lui sugerează și măsuri practice pentru ierarhizarea
valorilor și regenerarea vieţii muzicale românești, susţinute prin
referiri la pedagogia generală și muzicală, practicile europene în
vigoare - cunoscute de Breazul, relevă Petre Brâncuși; dovada trimiterile la citate din scrierile unor personalităţi din spaţiul
european, cu similitudini orientative.
Luăm notă de programele audiţiilor de la Ateneul român,
calendarul principalelor prelegeri susţinute de Breazul între 1928
și 1959 (peste 50!): Liedul si balada, Muzica populară și copilul,
Viaţa și opera lui Ciprian Porumbescu, Educaţia muzicală în școala
primară, Viaţa și opera muzicală a lui Anton Pann ș .a. Interesantă cea
din 6 decembrie 1931: Antichitatea. Primitivii: exemplificări executate de un cor de 50 de persoane, acompaniat la harpă și oboi.
Dansatoare Floria Capsali. Muzică din Ceylon, India, Neoirlanda,
Malabari, muzica grecilor (Pindar, Mesomedes)...
Petre Brâncuși include în studiu prezentarea in extenso a
comunicării lui Breazul la Congresul internaţional de educaţie mu26
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zicală de la Praga - 1936, elogiată în presa internaţională: un strălucit succes în faţa acelui for internaţional de învăţători, muzicanţi,
pedagogi... Prager Presse scria: ...splendide exemplele de cântec și joc
românesc prezentate... în privinţa cultivării educaţiei muzicale, nu
este al doilea popor în Europa care să se poată măsura cu România...
Evident, este meritul lui Breazul de a fi declanșat asemenea aprecieri. În egală măsură merită admiraţie documentarea extinsă, de
valoare, operată de Petre Brâncuși.
George Breazul a fost întemeietorul Catedrei de enciclopedia
și pedagogia muzicii, principalul iniţiator al reformei predării muzicii în învăţământul general, normal, gimnazial, autor de manuale
didactice considerate „piatră de temelie” în domeniu, autor de
cuprinzătoare studii de educaţie și instrucţie. Petre Brâncuși aprofundează vasta contribuţie a cercetătorului în cel de al doilea subcapitol, ȘCOALA ȘI VIRTUŢILE EI SOCIAL-EDUCATIVE.
Desfășurarea este cronologică, începând cu Studiul asupra
învăţământului muzical în Principatele Române, de la primele începuturi până la sfârșitul sec. 18, cu accent pe contribuţia culturală a
centrelor mănăstirești; Evoluţia învăţământului în Moldova (școlile
pregătitoare de preoţi, școala slavonă), în Transilvania; Începuturile
învăţământului muzical pe timpul lui Constantin Brâncoveanu și
pătrunderea muzicii apusene pe teritoriul ţării; Evoluţia învăţământului muzical bisericesc; Aportul didactic al lui Anton Pann;
Activitatea Școlilor filarmonice, până la Înfiinţarea Conservatorului
de muzică și declamaţiune (1863), cu două școli - la București și Iași
(programa de studiu fiind prezentată în detaliu), a Conservatorului
bucureștean.
Privim o vastă frescă a învăţământului muzical românesc,
pentru prima oară prezentată complex, graţie spiritului analitic,
seriozităţii, eficienţei documentării proprii muzicologului Petre
Brâncuși.
În succesiune logică, sunt abordate demersurile lui George
Breazul referitoare la îmbunătăţirea, modernizarea metodelor de
predare a muzicii în școli, soluţii concrete, de eficienţă. Logo-ul său
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de o viaţă a fost, de altfel, cel potrivit căruia Soarta muzicii românești
în școală se hotărăște...
Principiile didactice și metodologice ale manualelor de
muzică (Principii de notaţiune, Cadrul tonal grafic, Alegerea exemplelor - cântece și jocuri din zona în care se află școala ș.a.), prezentate în detaliu, vin să completeze armonios ideile anterioare.
Aprecierile naţionale și internaţionale faţă de opera lui
George Breazul - citate - întregesc și încheie capitolul.
În finalul celei de a doua părţi a studiului, este prezentată sub
titlu CATEDRA DE ENCICLOPEDIE ȘI PEDAGOGIA MUZICII,
măreţia, unicitatea personalităţii lui George Breazul - un vizionar - pentru care muzica echivalează cu arta, știinţa și educaţia.
Este o privire de ansamblu asupra ineditului gândirii cercetătorului, a concepţiilor lui, idei de o profunzime și multilateralitate
tulburătoare.
În manuscrise, documente cercetate pentru prima oară, coroborate cu opera tipărită, Petre Brâncuși descoperă complexitatea
filozofiei lui Breazul, tangentă și fenomenologiei.
De la catedra pedagogiei muzicale (curs început în 1927),
sunt punctate câteva direcţii, pe cât de diversificate, pe atât de
capacitante, consemnate în studiu: consideraţii asupra fenomenului artistic, influenţa evoluţiei tehnicilor de creaţie asupra ansamblului fenomenului sonor, elemente de estetică informaţională motivarea apariţiei disciplinei, conceptul de estetică contemplativă,
muzica înţeleasă ca mișcare de ordin psihic, înţelegerea actului creator
sau interpretativ - atitudinea de execuţie.
Amplu dezvoltate sunt teoriile privind mecanismul apariţiei
muzicii (după Breazul, acesta fiind ritmul); aspectele concrete sub
care se înfăţișează cunoașterea operei muzicale - forma, arhitectura
lucrării (între altele); despre esenţa eterică, sufletească, imaterială a
muzicii și esenţa ei materială, acustică; știinţa muzicii comparate
- relevată în prelegeri asupra muzicii popoarelor antice, a primitivilor. O idee aparte privește observaţiile asupra manierei în care se
dezvoltă simţul muzicii la copii, posibil punct de plecare pentru
stabilirea originii și evoluţiei artei muzicale. În fine, sunt prefigurate
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articulaţiile metodice, treptele predării în mediile școlare ori
universitare.
Are punctat doar câteva dintre temele de meditaţie propuse
de Petre Brâncuși care a transformat capitolul - de mare concentrare
ideatică și problematică, în calea dreaptă spre descifrarea identităţii
copleșitoare a lui George Breazul, nepusă încă până la elaborarea
acestui studiu în completa lumină datorată unui spirit marcat
de genialitate.
Urmând balansul între capitolele teoretice și cele bogat
exemplificate - tehnică conceptuală, de redactare cu efect benefic
asupra cititorului, ori a celui care aprofundează universul lui
George Breazul, prin propunerea unor „oaze”, a acelui „respiro”
necesar elucidării, absorbţiei informaţiei - altfel prea solicitantă,
Petre Brâncuși inserează în finalul studiului său, capitolul (al treilea),
intitulat: ISTORIC ERUDIT.
Sunt propuse teme, unele abordate, enunţate anterior, prezentate amplu, în detaliu, exemplificate cu numeroase eșantioane
extrase, în special, din creaţia folclorică ori prin notaţii muzicale
anume concepute pentru ilustraţie, reunite în șapte subcapitole:
MUZICA TRACO-DACILOR.
Pentru subiect, Breazul nu a avut decât firave modele, împingând cercetarea până la obârșiile străvechi, bazându-se pe creaţia
folclorică (punctual, pe modalismul muzicii populare, provenit după
opinia sa, din epoca precreștină), pe relicve arheologice, rămășiţe
de instrumente muzicale descoperite în situri (cultura Gumelniţa,
de pildă), scene de pe columna lui Traian ș.a. Conchide asupra largii
circulaţii a fluierului, buciumului, naiului, firească la un popor de
păstori-agricultori. De pe o fișă descoperită în biblioteca lui
Breazul, Petre Brâncuși reproduce un citat despre Horaţiu și iubita
sa Chloe, ale cărei cântece acompaniate cu chitara, au rămas consemnate în istorie. Din materialele scriitorilor antici - Platon,
Xenofon, sunt prezentate genuri legate de muzica orgiastică, a
saturnaliilor, ceremonialurilor (din care se trag colindele), fixându-se astfel prima fază din evoluţia muzicii - cea oligocordică.
Concluzia lui Breazul consideră sistemul muzical care stă la baza
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folclorului românesc, drept o urmare a rădăcinilor muzicii tracilor,
muzică de factură diatonică, diferenţiată de cea a muzicii grecești.
PREMISE ALE ETNOGRAFIEI. MUZICA CULTICĂ LA
PROTO-ROMÂNI
Ideea subcapitolului relevată de Petre Brâncuși, este acreditarea de către George Breazul - argumentată de o impunătoare
documentare, plecată și din filologia muzicală românească - a
apariţiei muzicii românești odată cu poporul român și limba română. Permeabilă transformărilor semantice, de lexic muzical, contribuţiei slavone (slavo-bizantină), celei turco-arabe. Procesul pătrunderii influenţelor muzicii străine este urmărit până în secolul 19.
Unul dintre cele mai durabile momente ale istoriografiei muzicii românești, rămas moștenire de la George Breazul, se referă la
cultura noastră artistică medievală, consideră Petre Brâncuși. Este
prezentată cronologic, de la feudalismul timpuriu în care se constituie perle ale folclorului românesc (Mioriţa, Cântecele de ospeţe,
de curte, balada - Baba Novac, Radu Calomfirescu, Meșterul
Manole ș.a.). Este prezentată o extinsă galerie muzicală, de instrumentaţie populară, o trecere în revistă a tipăriturilor, reunite sub
genericul PATRIUM CARMEN - DATE ISTORICE ȘI
CULTURALE.
DIMITRIE CANTEMIR, constantă preocupare a lui George
Breazul, este subiectul unui nou subcapitol. Pentru cercetător,
Cantemir este un tip de intelectual plurivalent, menit să facă să răsune,
prin intermediul expresiei universale, nota deosebitoare a românilor
în contextul popoarelor vremii. El a făcut cea dintâi tentativă, de mare
temeritate și cu infinite riscuri, pe care aveau să o repete în împrejurări
schimbate și cu alte mijloace, Eliade ori Bălcescu, Hașdeu, Odobescu
ori Eminescu, Iorga, Pîrvan și alţii. Apreciat și drept tipul de etnograf
și muzician, istoric, filozof, scriitor de larg orizont - un om între
veacuri!
Capitolul dedicat în studiu de Petre Brâncuși schiţează un
complex tablou al virtuţilor intelectuale ale eruditului personaj, așa
cum reiese și se conturează din scrisul și comentariile lui George
Breazul.
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ALTE ASPECTE ALE CULTURII MUZICALE DIN
SECOLUL AL 18-LEA, culese din cercetările lui Breazul, aduc
în atenţie tendinţe ale culturii noastre muzicale, care își integrează
forme de manifestare apusene, noi figuri de cărturari (și străini),
contribuţiile acestora pe numitul culoar cultural: Franz Iosef
Schulzer (în Istoria Daciei transalpine relatează asupra locului
muzicii în jurul palatelor domnești); este menţionat Raportul
despre români în genere și despre Oltenia îndeosebi, al unui ofiţer
din armata austriacă (1718-1730), cu detalii preţioase asupra instrumentaţiei timpului în respectiva arie geografică; Müler von Asow
propune Istoria muzicii sașilor din Transilvania. Se pun în pagină
referiri la viaţa muzicală a orașelor Sibiu, Brașov, Timișoara, Cluj,
Oradea - rolul pentru activitatea muzicală din acest din urmă oraș,
a prezenţei unor personalităţi precum Michael Haydn, Karl
Ditters von Dittersdorf, Wenzel Pichel. Din articole apărute în ziarul
Acţiunea, pentru care Breazul scria cronică muzicală, Petre Brâncuși
decupează consideraţii privind teatrul în Principatele române la
final de secol, expansiunea operei italiene. În lucrarea La bicentenarul nașterii lui Mozart, sunt menţionate influenţele muzicii apusene în Ţara Românească și Moldova asupra artei dansului - fenomenul „balurilor cu muzică”.
Pe parcursul comentariilor apar menţionările frecvente ale
lui Breazul privind faptul potrivit căruia infiltraţiile apusene ori din
sud-est nu au putut stânjeni libertatea de manifestare populară,
prezenţa dominantă a folclorului românesc în viaţa cotidiană. Nu
sunt omise referiri la manifestările muzicii psaltice românești (activitatea unor Filothei sin Agăi Jipei, Ioan Duma Radu Brașoveanu,
continuatorii lui Coresi, Dosoftei, Varlaam ș.a. Concluzia: în peisajul culturii artistice românești de la finele secolului 18, folclorul își
păstrează intactă valoarea și autenticitatea. Din tulpina unică urmând a se desprinde treptat creaţia orășenească, elementele care
vor favoriza pe mai târziu apariţia școlii naţionale de compoziţie.
UN SECOL DE PREFACERI
Penultimul capitol al studiului lui Petre Brâncuși - deosebit
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de complex, prezintă, printr-un remarcabil efort de concentrare
asupra celor mai importante notaţii din scrierile Iui George Breazul,
evoluţia culturii muzicale românești din secolul 19, în procesul interacţiunii unor factori variaţi și contradictorii: raporturile dintre
poezie, literatură, teatru și muzică, activitatea instituţiilor muzicale,
realizările compozitorilor predecesori, reforme din domeniul muzicii
bisericești, ale învăţământului muzical, primele culegeri de folclor,
viaţa de spectacole, concerte ș.a. Sunt folosite și extrase din scrierile
călătorilor străini, oameni de cultură, muzicieni, având ample referiri la creaţia cu care au venit în contact (inclusiv muzica tarafurilor), instrumentaţia specifică. Breazul nominalizează punctual
trupe italiene, franceze, germane cu activitate pe teritoriul ţării,
repertoriul acestora - factor important în formarea unui public
doritor de informaţie, de a înţelege lucrările teatrale și muzicale
apusene. Evenimentele muzicale din primele decenii ale secolului
sunt surprinse în laturile lor semnificative, în paralel fiind analizate
circulaţia, promovarea fondului creativ naţional, de la Anton
Pann, repertoriul pașoptist - extinsă istorie, operele lui Wachmann,
Carol Miculi, realitatea spirituală tangentă muzicii la Alecsandri,
istoria tipăririi culegerilor folclorice, portretele - monografii
dedicate lui Ciprian Porumbescu, Flechtenmacher, Dima, Iacob
Mureșianu, Musicescu, însemnările despre Mandicevski, Caudella,
George Stephănescu ș.a. Toate, construite în jurul ideii de realizare
a unui stil propriu de muzică românească, pe baza atașamentului
nealterat faţă de tradiţia folclorică, descifrat de George Breazul și
argumentat prin exemple revelatoare extrase din toate genurile
muzicale autohtone (de secol 19), indiferent de perimetrul stilistic. Dincolo de valoarea, muzicologică, etnomuzicologică,
demersurile Iui George Breazul (reliefate de Petre Brâncuși), conduc spre formarea ideii asupra unei motivaţii majore a acestora,
determinate în esenţă de conștientizarea apartenenţei la o spiritualitate majoră.
Concluzia studiului lui Petre Brâncuși asupra personalităţii
ilustre a cărturarului GEORGE BREAZUL:
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UN ISTORIC AL EPOCII SALE
Privind retroactiv de pe poziţia comentatorului modern,
Petre Brâncuși confirmă cercetările și convingerile lui George
Breazul, viziunea sa fundamentată știinţific acreditată de evoluţia
culturii muzicale, anume - arta muzicală nu se poate afirma și nu-și
poate asigura trăinicia decât din articulaţia organică a creaţiei cu
mediul etnic și artistic, a cărui emanaţie productul muzical cată a fi.
Idee proprie și altor gânditori ai culturii sonore românești (și nu
numai): Cuclin, Jora, Drăgoi ș.a. Aplicată de Breazul și asupra
opus-urilor, orientărilor unei pleiade de compozitori, Enescu în mod
anume, Paul Constantinescu, C.C. Nottara, Rogalski, Vancea, Ion și
Gh. Dumitrescu. Tot în afara teoriilor pure, cu sprijin pe exemple
clare, convingătoare din operele celor numiţi. Este o ultimă trecere
în revistă demonstrativă a strălucitei sale gândiri care, așa cum
afirmă Petre Brâncuși, echivalează cu un act de creaţie, prin care se
descoperă aportul unei culturi generoase la îmbogăţirea patrimoniului continental.
Crezul lui George Breazul reprezintă un etalon pentru știinţa
critică și muzicologică sub aspectul rigorii, probităţii, valorii de cercetare și documentare. A avut conștiinţa responsabilităţii creatorului
de școală, peste timp și timpuri.
Demersul profesional, devoţiunea lui Petre Brâncuși, concretizate în studiul său – enciclopedic, se constituie într-un act major
de restituire, necesar, relevant al personalităţii cu structură renascentistă a lui George Breazul, căruia i se cuvine, alături de reverenţa culturii naţionale, NEUITAREA.
Daniela CARAMAN FOTEA
Mai 2009
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