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Simpozion  2010
Doamna Alexandra Andrei, directorul Bibliotecii 

Judeţene „Christian Tell” moderatorul Simpozionului: 
În numele organizatorilor şi al invitaţilor noştri vă spunem 
bine aţi venit, vă mulţumim pentru solidaritate, solidaritate cu 
cultura, solidaritate cu administraţia locală şi ţin să subliniez 
acest lucru pentru că de ani de zile între oamenii de cultură, 
între societatea civilă şi administraţia locală, Primăria şi Con-
siliul Local Târgu-Jiu, a început şi a continuat o relaţie de co-
laborare excelentă, administraţia înţelegând să susţină acele 
propuneri viabile şi sobre venite din partea oamenilor de cul-
tură, din partea societăţii civile. Manifestarea de astăzi, afl ată 
la cea de-a opta ediţie, acest Simpozion Naţional „Petre Brân-
cuşi” este o reuşită din acest punct de vedere care ilustrează 
că o astfel de relaţie poate începe şi poate fi  cultivată pe atâţia 
ani de zile. Despre istoricul acestei manifestări, în fi nalul ei 
o să afl aţi câteva detalii. După ce v-am mulţumit dumnea-
voastră, am înţeles să mulţumesc în mod special invitaţilor 
noştri care au sacrifi cat un week end pentru a fi  aici într-un 
chip participativ, după ce au mai cheltuit un buget de timp 
pentru a se ocupa de comunicările ce vor fi  susţinute în cadrul 
acestei ediţii a Simpozionului, mulţumim domnului profesor 
universitar Cristian Brâncuşi pentru că fără familia Petre şi 
Cristian Brâncuşi n-am fi  avut pretextul organizării unei ast-
fel de manifestări. Mulţumim iniţiatorului, domnul inginer 
Titu Pânişoară şi, în chip special, administraţiei, reprezentată 
aici de domnul vice-primar, Gabriel Sanda, pe care, aşa cum 
este fi resc, am să-l rog să susţină o alocuţiune de deschidere 
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a acestei ediţii a Simpozionului Naţional „Petre Brâncuşi”, 
după care vom face cunoştinţă cu invitaţii speciali ai acestei 
ediţii. Mulţumim, domnule vice-primar vă ofer microfonul.

Domnul vice-primar Gabriel Sanda: Vă mulţumesc 
şi eu doamna director, bună ziua, bine ne-am regăsit, cu o 
parte dintre dumneavoastră, la această manifestare devenită 
tradiţională, în acest an, ca şi în anii precedenţi, manifestarea 
face parte din agenda culturală a celor ce se întâmplă în Zilele 
Municipiului Târgu-Jiu, Zile la a căror desfăşurare   partici-
păm în această săptămână, a devenit o tradiţie, de opt ani, 
să sărbătorim o presonalitate culturală importantă a Munici-
piului Târgu-Jiu, care a făcut pentru cultura naţională lucruri 
deosebite iar noi înţelegem să-l cinstim în acest fel, prin acest 
Simpozion, în care oameni care l-au cunoscut, oameni care 
au fost alături de dânsul, or să spună câteva cuvinte, or să 
ne reamintească despre viaţa şi activitatea acestuia. Vă urez 
să sărbătoriţi, împreună cu administraţia publică locală, Zi-
lele Municipiului Târgu-Jiu, aşa cum se cuvine, până luni şi, 
urând succes lucrărilor acestui Simpozion, sunt de părere că 
trebuie să trecem la fapte şi să vorbească cei care au comuni-
cări de susţinut.

Moderatorul: Mulţumim domnului vice-primar pen-
tru alocuţiunea de deschidere şi acum să facem cunoştinţă 
cu oaspeţii noştri de astăzi, prezenţa Domniilor-Lor demon-
strând încă o dată complexitatea muzicologului Petre Brân-
cuşi, pentru că de fi ecare dată organizatorii au găsit o anume 
parte a activităţii sale, ilustrată printr-un simpozion, ceea ce 
este extrem de important. Doamna conferenţiar universitar 
şi dirijor, Silvia Secrieriu (aplauze), vă mulţumim că sunteţi 
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cu noi, domnul profesor universitar dr., Alexandru Popescu-
Mihăieşti (aplauze), din judeţul vecin, Vâlcea,  profesorul, 
dirijorul de orchestră la Liceul „Dinu Lipatti”, domnul Nico-
lae Racu (aplauze), domnul profesor universitar dr., Cristian 
Brâncuşi (aplauze), cu care, cei ce sunteţi obişnuiţi cu mani-
festarea, v-aţi întâlnit la atâtea ediţii şi doamna lector univer-
sitar dr., doamna Lucia Crăciun (aplauze), cunoştinţa dum-
neavoastră, cunoştinţa noastră în mod special, domnul Titu 
Pânişoară are un titlu al comunicării rezervat, până la sfârşitul 
manifestării se gândeşte ce şi cum, pentru că dumnealui a fost 
iniţiatorul acestei acţiuni, acestei manifestări (aplauze). O să 
începem cu doamna conferenţir universitar Silvia Secrieriu, 
toţi invitaţii noştri, nu este un secret şi nu poate fi  un secret, 
sunt absolvenţi de studii în domeniu, le-a plăcut muzica, au 
văzut în muzică un mod de realizare şi au avut şi talentul ne-
cesar şi competenţele necesare pentru a sluji acestui domeniu 
extrem de interesant dar care presupune şi muncă şi talent, 
deopotrivă. Născută la Iaşi, este absolventă a Conservatoru-
lui „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, secţia „Profesori de 
muzică” şi „Dirijat”, iată şi lucrarea Domniei-Sale de astăzi 
vine pe acest domeniu, cu specializări în afara ţării, la Berlin, 
în 1972, la Viena, în 1976, în Bulgaria, în 1980, din punct de 
vedere profesional a urcat în chip fi resc, aşa cum stă bine unui 
dascăl universitar prestigios, treptele ierarhice în lumea uni-
versitară, de la preparator, la asistent, lector, până la titulatu-
ra de astăzi, conferenţiar universitar şi dirijor. Conferenţiază 
şi la Universitatea „Spiru Haret”, facultatea de muzică acolo 
unde este posibil să ajungă şi gorjenii, a fost dirijor al Corului 
Filarmonicii „George Enescu”, al Corului Filarmonicii „Mol-
dova” din Iaşi, a primit şi un premiu naţional, în 1973, altfel 
spus, are un parcurs profesional care o onorează şi pe noi ne 
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onorează prezenţa Domniei-Sale şi îi mulţumim încă odată. 
Comunicarea doamnei conferenţiar universitar se intitulează: 
„Profesorul Victor Iuşceanu, cel ce ne ordona regulile şi 
conceptele teoretice învăluite în «Muzică»”. Suntem deja 
în domeniul aplicat în muzică, aşa încât avem şansa să ne 
îmbogăţim cunoştinţele de cultură specială, în muzică, în mu-
zicologie. Vă mulţumim doamna conferenţiar universitar şi 
vă ascultăm, vă ofer microfonul.

Doamna Silvia Secrieriu: Mulţumesc, bună ziua! Am 
bucuria de a fi  participant la această a opta ediţie a Simpozi-
onului Naţional „Petre Brâncuşi”, acest profesor universitar 
dr., muzicolog de prestigiu, îndrumător şi susţinător al învă-
ţământului muzical superior, de a cărui activitate a benefi ciat 
majoritatea celor instruiţi la şcoala superioară muzicală bu-
cureşteană şi, de asemenea, cu ample rezonanţe, în dezvol-
tarea muzicii din toată ţara, prin calitatea Domniei-Sale de 
preşedinte al Uniunii Compozitorilor, de director al Direcţiei 
Muzicale a Radioteleviziunii Române, ca director al Editurii 
Muzicale a Uniunii Compozitorilor, ca redactor muzical la 
diverse ziare şi reviste. Acestor funcţii li se adaugă vasta cer-
cetare pe care a întreprins-o permanent asupra istoriei muzicii 
româneşti şi asupra spectrului muzical ce i-a fost contempo-
ran, concretizată în publicaţii pertinente de analiză şi sinteză 
în manuale, conferinţe, concerte lecţii, emisiuni tv şi radio, 
compoziţii muzicale. În felul acesta ne dăm seama cu uimire 
de volumul extraordinar de muncă şi creaţie pe care l-a de-
pus şi care, în bună măsură, s-a fondat pe o formare ştiinţifi -
că riguroasă deprisă de la o generaţie de corifei ai artei şi ai 
învăţământului aşa cum apare şi din prezentarea cuprinsului 
manifestării la care luăm cu toţii parte astăzi.

Mă voi referi acum la unul dintre profesorii care au 
marcat devenirea profesorului Petre Brâncuşi, şi anume la 
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maestrul Victor Iuşceanu, pe care şi eu l-am avut mentor la 
teoria muzicii, timp de trei ani, cât se studia teoria muzicii în 
Conservator,  între 1957 şi 1960 la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu” din Bucureşti, şi încă am benefi ciat pentru o 
perioadă de sfaturile Domniei-Sale în calitate de asistentă, pe 
care am avut-o în anul 1964. Amintirea profesorului Iuşceanu 
mi-e vie încă, această amintire îmi redă un zâmbet blajin, o 
atitudine binevoitoare şi deschisă către interlocutor, o dăru-
ire totală întru slujirea artei pentru care s-a format şi a trăit.  
S-a născut în 1905 la Chişinău, a urmat cursuri de vioară, 
de compoziţie şi de dirijat la Conservatorul din Chişinău şi 
mai apoi, la cel din Iaşi sub îndrumarea distinşilor profesori  
Sofi a Teodoreanu-Musicescu, a lui  Carol Nosec, la „Teorie 
şi solfegii”, a compozitorului Alexandru Zirra, la „Armonie”, 
a lui Constantin Georgescu la „Contrapunct”, „Orchestraţie”, 
„Compoziţie”, a lui Gavril Galinescu la „Folclor” şi a distin-
sului profesor Antonin Ciolan la „Dirijat de orchestră”. Vreau 
să vă spun că toate aceste sunt din panoplia de aur a muzicii 
româneşti. Profesorul Iuşceanu activează ca profesor de mu-
zică şi de vioară pentru scurt timp la Chişinău şi apoi vine la 
Bucureşti unde predă „Teorie-solfegii” la Conservatorul par-
ticular, atunci, Lyra, este profesor de vioară la Şcoala Nor-
mală de băieţi din Bucureşti, unde muzica era tratată la loc 
de cinste, este dirijor timp de 21 de ani la Teatrul Muncito-
resc din Bucureşti şi, concomitent, din anul 1949, profesor de 
„Teorie-solfegii” la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din 
Bucureşti. Era un dascăl deosebit, de competent care ne im-
punea prin rigoare şi meticulozitate. Era imposibil să nu înţe-
legi, să nu te străduieşti, să nu-l urmezi. La orele profesorului 
Iuşceanu, teoria muzicii era ştiinţă şi muzică însufl eţită, căci 
talentul său pedagogic se plia într-un mod fi resc pe nesecatul 
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interes al studenţilor săi şi datorită creativităţii componisti-
ce cu care era înzestrat. Astfel că ariditatea acestei discipline 
ce-şi avea reguli fi xe, bine stabilite de secole, complicate şi 
de multe ori incomode, era înveşmântată în formule melodi-
co-ritmice sau armonice subtil combinate în solfegii special 
compuse ca să-şi atingă scopul. Pe lângă Tratatul de Teorie a 
muzicii, volumul Moduri şi Game, cele trei volume de solfe-
gii, compoziţii vocale şi instrumentale intrate în repertoriul 
de concert, a mai scris muzică simfonică şi de cameră, mu-
zică de teatru şi muzică destinată corului de copii, între care, 
îmi amintesc de cântecelul numit „Bună dimineaţa”, care, la 
vremea respectivă a devenit, pur şi simplu, un şlagăr. Toate 
corurile de copii îl cântau. Profesorul Victor Iuşceanu a făcut 
parte din puternica grupare a catedrei de teorie-solfegii, con-
dusă de maestrul Ioan Chirescu şi, mai apoi, de profesorul 
Victor Giuleanu, din care mai făceau parte profesorul Dragoş 
Alexandrescu, Florian Penescu, Iosif Mariş, compozitorul 
Alexandru Şumschi şi apoi, compozitorii, mai tineri, Sorin 
Vulcu şi Dinu Petrescu. Extraordinari exponenţi ai învăţă-
mântului muzical superior, fi ecare aducându-şi aportul la îm-
bunătăţirea şi înnoirea programelor analitice, la introducerea 
de solfegii în stil popular, la introducerea de metode şi proce-
dee noi în predare ce au avut ca efect stimularea şi formarea 
unei pleiade de tineri creatori şi interpreţi foarte valoroase, 
după cum timpul a demonstrat. De altfel, e momentul să vă 
spun că, în bună măsură, în Europa, dar şi în restul lumii, ex-
ponenţii şcolii româneşti  de muzică sunt foarte, foarte bine 
cotaţi, în orice domeniu ar activa. 

Onorat auditoriu! Prin prezenţa noastră la această mani-
festare, lăudabilă şi inspirată, a Consiliului Local şi a Primă-
riei Municipiului Târgu-Jiu, cărora le mulţumesc, care au în 
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prim plan omagierea maeştrilor, a profesorilor ce au contribu-
it defi nitoriu la formarea personalităţii de seamă a acestor lo-
curi, profesorul, muzicologul, îndrumătorul şi omul de aleasă 
competenţă şi ţinută morală Petre Brâncuşi, aducem, astfel, 
omagiul şi recunoştinţa noastră de oameni ai prezentului pen-
tru generaţiile cărora le suntem datori, ei reprezentând o parte 
importantă a istoriei noastre, ei făcând parte din patrimoniul 
naţional şi din sufl etul nostru. Vă mulţumesc! (aplauze)

Moderatorul: Mulţumim doamnei conferenţiar uni-
versitar Silvia Secrieriu pentru pledoaria în favoarea dascăli-
lor, tot ne afl ăm noi într-o vreme în care nu ştim care este rolul 
dascălilor în societate, în comunitate, dumneavoastră, toţi cei 
de aici care sunteţi şi dascăli şi care subliniaţi rolul dascălilor 
în formarea altui dascăl, faceţi un serviciu imens întregului 
corp profesoral şi vă mulţumim. Continuăm cu domnul pro-
fesor universitar dr., Alexandru Popescu-Mihăieşti, din jude-
ţul Vâlcea, din judeţul vecin, format la Drăgăşani şi Râmni-
cul Vâlcea şi apoi la Bucureşti, nu la Facultatea de Muzică, 
la Filologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti, care, o 
vreme, este dascăl obişnuit, apoi asistent universitar la Facul-
tatea de profi l, Institutul  pedagogic şi apoi, Facultatea de Fi-
lologie a Universităţii bucureştene, lucrează apoi ca lector la 
Centrul de perfecţionare a personalului didactic şi la Univer-
sitatea Bucureşti, la Universitatea de Muzică, conferenţiar la 
Universitatea de Muzică bucureşteană, acelaşi parcurs gradat 
în care domnul profesor a urcat treptele, după achiziţionarea 
competenţelor în materie. Este membru în numeroase asoci-
aţii, în colegii de redacţii ale revistelor, este în slujba culturii 
în general şi a culturii muzicale în special. Domnul profesor 
universitar ne propune un model de cărturar, educator şi cre-
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ator în domeniul muzicii, prezentându-l pe profesorul Dragoş 
Alexandrescu. Vă ofer microfonul.

Domnul profesor universitar dr. Alexandru Popes-
cu-Mihăieşti: Vorbesc tare, (adresându-se publicului din 
sală, cu voce apăsată)...Se aude???... Din sală: Da, da... (amu-
zament în rândul publicului şi în prezidiu...)  Felicit organiza-
torii care au creat acest climat de lucru în care noi ne arătăm 
mândria şi bucuria că românii noştri au creatori şi oameni de 
această valoare. Am văzut astăzi la sediul judeţean al dum-
neavoastră că zilele acestea sunt foarte multe acţiuni cultura-
le... şi de literatură şi de pictură şi, după cum vedeţi, şi de 
muzică. Numai oamenii de valoare pot preţui valoarea. Şi în-
seamnă că aici sunt mulţi oameni de valoare în toate straturile 
societăţii. Felicităm, de asemenea, administraţia care încura-
jează, sprijină şi dă această posibilitate de a ne întâlni,  să vă 
întâlniţi cu oameni de acest nivel. Şi noi la Vâlcea, unde sunt 
acum la Universitatea „Spiru Haret”, încercăm să facem 
această mişcare culturală pentru că numai prin ea vom salva 
România, prin invenţie, inovaţie, creaţie şi verticalitate. Am 
înfi inţat la Vâlcea, de când lucrez acolo, de câţiva ani, un 
Forum Cultural al Râmnicului la care sunt înscrişi 90 de oa-
meni cu doctorate, cu cercetări şi scoatem în fi ecare trimestru 
o revistă numită Forum V, Forum Vâlcea, cu lucrări ştiinţifi ce 
din toate domeniile – artă, ştiinţă, cultură şi aşa mai departe. 
Am înfi inţat noi, la Vâlcea, o asociaţie a pensionarilor din 
învăţământ, ştiinţă, artă şi cultură şi ca să nu umilim, prin ti-
tlu, îi zicem Asociaţia Seniorilor. Şi această asociaţie scoate o 
revistă unde se valorifi că experienţa celor care sunt pensio-
naţi şi sunt atraşi în diferite acţiuni culturale. Am mai înfi inţat 
la Vâlcea o fi lială a Academiei Olimpice de sport, unde încer-
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căm să dăm un sufl u nou mişcării sportive, că marile perfor-
manţe nu se pot obţine dacă încep prea târziu. Şi am înfi inţat 
centre la grădiniţe, la şcoli, la licee... e şi acolo o efervescenţă 
culturală la care vă invităm, de fapt vâlceni am întâlnit astăzi 
aici şi cu o expoziţie de pictură şi cu alte activităţi care se 
desfăşoară.  Iar acum, aş vrea să spun câteva cuvinte legate de 
o mare personalitate pe care a avut-o în formare domnul Petre 
Brâncuşi şi la care a ţinut. Deci, noi ştim să preţuim valorile 
şi să le punem în evidenţă, ca ele să fi e modele. Mi-am intitu-
lat comunicarea: „Dragoş Alexandrescu – un model de căr-
turar, de educator şi de creator în domeniul muzicii.” 
Avem valori şi modele umane printre noi şi e bine să le facem 
cunoscute. Toate neamurile sunt preocupate să includă în dic-
ţionarele enciclopedice numele acelor personalităţi care fac 
mândria neamului respectiv. Orice popor şi-ar face titlu de 
glorie să fi  zămislit un cărturar, creator şi educator de talia 
maestrului profesor universitar Dragoş Alexandrescu. Pentru 
o caracterizare psihologică e necesar să observăm aproxima-
tiv 5000 de manifestări şi comportamente afl ate în diferite 
momente şi ipostaze. Se au în vedere trebuinţele, interesele, 
competenţa, temperamentul şi caracterul. În aprecierea trăsă-
turilor psihologice şi de personalitate ale unei fi inţe umane 
avem ca reper şi ideea, pe care eu o repet foarte des, că nimic 
nu are valoare din ceea ce produce mintea sau mâna omului 
dacă nu serveşte semenilor. Se ştie că progresul omenirii nu 
mai este dependent de bogăţiile naturale, respectiv de sursa 
de materii prime, ci de oameni, de competenţa şi efortul de-
pus în plan educativ pentru formarea şi perfecţionarea gene-
raţiilor care să-şi pună în funcţiune capacitatea de invenţie, de 
inovaţie şi de creaţie. Maestrul Dragoş Alexandrescu a pro-
dus bunuri spirituale remarcabile, purtătoare de progres în 
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mai multe planuri – în  educaţie muzicală, în calitate de pro-
fesor universitar, în compoziţie, ca dirijor, teolog şi bizanti-
nolog. S-a născut pe 16.01.1924 în Constanţa unde şi-a înce-
put şi studiile muzicale, cu Natalia Margariti-Funduca. Eu 
repet mereu, numele personalităţilor care merită să fi e pome-
nite, ca să se fi xeze în mintea tineretului să adere spre biogra-
fi a lor ca modele. Dumnezeu i-a oferit prilejul să aibă modele 
profesionale muzicale valoroase, dar elevul, ucenicul Dragoş 
Alexandrescu, însetat de cunoaştere, s-a dovedit nu numai un 
şcolar docil şi sârguincios ci şi un veritabil constructor de 
sine, care a preluat de la maeştrii Domniei-Sale tot ceea ce-i 
folosea în formare, iar paralel, prin iniţiativă şi program pro-
priu, şi-a valorifi cat aptitudinile în  toate planurile ştiinţei şi 
artei muzicale, de compozitor, de dirijor, de teolog, de cerce-
tător bizantinolog şi de profesor. Briza şi soarele Constanţei 
puteau să-l atragă spre lucruri facile în anii copilăriei, dar şi-a 
propus o aspiraţie înaltă şi a rămas consecvent preocupărilor 
formative, sporindu-şi mereu stocul cunoaşterii şi implicân-
du-se din proprie iniţiativă în planul activ al sporirii tezauru-
lui muzical al semenilor prin compoziţie şi al oferirii produ-
selor de înaltă valoare estetică, publicului larg în calitate de 
dirijor. Aminteam, generalizat, că a ajuns un mare maestru, 
pentru meritele personale ale efortului depus, ale aspiraţiei 
înalte, dar a avut şi un mediu educativ adecvat, având parte de 
dascăli de mare valoare, care totdeauna trebuie pomeniţi cu 
smerenie, aşa cum o facem şi acum, rostind numele maestru-
lui Dragoş Alexandrescu. Un înţelept proverb românesc men-
ţionează: „Spune-mi cum este învăţătorul şi am să-ţi spun 
cum e poporul.” Acest lucru este valabil şi pentru mediul edu-
cativ, în care s-a format maestrul Dragoş Alexandrescu, dar şi 
pentru cei care au avut norocul să-l aibă ca dascăl şi model. Şi 
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pentru implicaţiile teologice ale Domniei-Sale există cugetări 
esenţializate exprimate prin, citez: „Daţi-mi duhovnici buni 
şi voi schimba faţa omenirii” a afi rmat un părinte al bisericii 
creştine încă din secolul V. După impulsul pregătitor dat de 
Constanţa, şi-a desăvârşit studiile muzicale la Conservatorul 
din Bucureşti, având remarcabili profesori ca: George Brea-
zul, Ion Dumitrescu, Alfred Mendelsohn, Theodor Rogalski, 
Zeno Vancea, Adriana Sachelarie, Harry Brauner, Tiberiu 
Alexandru, Ion Ghica, Paul Jelescu ş.a. Puţini ştiu despre pre-
ocuparea maestrului de care ne ocupăm pentru cunoaşterea 
tainelor naturii. Este absolvent cu foarte bune rezultate şi al 
Facultăţii de agronomie din Bucureşti. Dicţionare naţionale şi 
internaţionale consemnează valoarea maestrului recunoscută 
în ţară şi străinătate şi enumără iniţiativele şi reuşitele cultu-
ral-educative, componistice şi muzicale. Noi, în spaţiul desti-
nat unei comunicări, nu le putem cuprinde în totalitate, de 
aceea amintim, generalizând o parte din ele. Larga vocaţie, 
hărnicia şi talentul s-au evidenţiat printr-o cuprinzătoare sferă 
de preocupări, toate fi nalizate cu rezultate majore. Ele au fost 
posibile şi datorită varietăţii domeniilor de pregătire superi-
oară, în domeniul muzicii, la Conservatorul din Bucureşti, în 
domeniul agronomiei, în domeniul slujirii profesionale a lui 
Dumnezeu, fi ind hirotonit diacon la Huşi, şi chiar slujitor la 
catedra episcopală din Huşi, dirijor al Corului Bisericii „Par-
cul Domeniilor” din Bucureşti, a fost diacon la Biserica „Sf. 
Gheorghe Vechi” din Bucureşti, a fondat şi a condus, „Cena-
clul muzical” din Constanţa. În 1963 iniţiază „Cenaclul mu-
zical I. D. Chirescu”, apoi, în 1985, iniţiază „Festivalul coral 
I. D. Chirescu”. Experienţa dobândită prin funcţiile pe care 
le-a onorat la diferite instituţii a fost, apoi, valorifi cată din 
plin, în calitate de cadru didactic universitar, de compozitor, 
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de dirijor şi de iniţiator al unor cenacluri şi festivaluri muzi-
cale. A fost şi redactor şef la Biblioteca muzicală a Radiodi-
fuziunii Române din Bucureşti. A scris articole în reviste de 
specialitate, a participat cu comunicări la reuniuni ştiinţifi ce, 
a susţinut conferinţe. Îi este recunoscută şi preţuită în ţară şi 
străinătate activitatea creatoare şi valoarea de personalitate 
culturală productivă şi de compozitor. A fost distins cu pre-
miul Uniunii Compozitorilor, în 2004, şi a fost ales membru 
onorifi c în Honorary Educational Advisory Board din The 
American Biographical Institute, North Carolina, S.U.A, 
1984, are realizări deosebite în plan ştiinţifi c-educativ. A ur-
cat toate treptele învăţământului universitar prin concurs şi a 
elaborat cursuri şi manuale de teoria muzicii şi alte lucrări cu 
destinaţie didactică: solfegii, dictate muzicale etc... A compus 
muzică simfonică, vocal-simfonică, muzică de cameră, muzi-
că corală, a realizat prelucrări folclorice pentru orchestră po-
pulară şi a compus un impresionant număr de piese de muzică 
psaltică, originală, pentru cor mixt, unele pe care ni le-a dăru-
it în variante, de pildă, „Tatăl Nostru” în  fa minor şi „Tatăl 
Nostru” în mi minor. Are numeroase cercetări şi lucrări de 
bizantinologie, mare parte a lucrărilor de compoziţie şi cerce-
tare ştiinţifi că se găsesc înregistrate în Enciclopedia muzicii 
româneşti de Viorel Cosma. Maestrul  Dragoş Alexandrescu 
a fost un  constructor de sine, şi-a sacrifi cat timpul liber şi, 
uneori, obligaţii familiale, pentru studiu, educaţie muzicală, 
cercetare, desăvârşire profesională, compoziţie, activităţi co-
rale. Maestrul Dragoş Alexandrescu este o personalitate eru-
dită, un model de educator, cu rigoare duhovnicească, un cre-
ator şi cultivator al artei muzicale, un model de profesor şi de 
om. Îl felicităm pe maestru pentru viaţa model şi pentru ce a 
dăruit contemporanilor şi generaţiilor viitoare şi-i dorim ani 
mulţi, luminoşi. (aplauze)  
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MODERATORUL:  Mulţumim domnule profesor! 
Mă gândeam, când vorbiţi de cei care dirijează orchestra, cei 
care ne crează acele emoţii plăcute pentru noi, auditoriul din 
sală, cât e de simplu să vezi cum desenează dirijorul parti-
turile şi cât e de greu să ajungă la o asemenea performanţă. 
Din culisele unei astfel de „pregătiri”, afl ăm detalii extrem de 
interesante şi ceea ce este important este că toate presupun şi 
talent dar şi o muncă extraordinară. Rămânem în  domeniul 
dirijatului, într-un  anume fel, cu domnul Nicolae Racu, pro-
fesor şi dirijor de orchestră la Liceul „Dinu Lipatti”, născut nu 
departe de Târgu Jiu, la Craiova, format la cunoscutul liceu 
„Fraţii Buzeşti” şi apoi la Conservatorul de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, facultatea de „Compoziţie şi Dirijat”. Dascăl 
de muzică la licee bucureştene, dirijor al corului Universită-
ţii din Bucureşti, a dirijat majoritatea fi larmonicilor din ţară, 
a susţinut concerte peste hotare iar, ceea ce este remarcabil, 
este că, sub baghea Domniei-Sale au evoluat viitoare celebri-
tăţi, şi am găsit aici: Cristina Anghelescu, Alexandru Tomes-
cu, Angela Burlacu şi multe, multe alte nume a căror evoluţie 
noi o admirăm în compania orchestrelor din Bucureşti sau din 
străinătate. A făcut numeroase turnee în străinătate şi a şi câş-
tigat o mulţime de premii, am găsit aici 25 de premii şi titluri 
de laureat.... Astăzi, domnul profesor şi dirijor de orchestră 
vine cu câteva rânduri despre un profesor de dirijat, dirijat 
cor, Dumitru D. Botez. Îl rugăm pe domnul Nicolae Racu să 
ni-l prezinte pe un alt dirijor celebru, Dumitru Botez. Ajunge 
microfonul la dumneavoastră, dacă doriţi...sunt zone în sală...

Domnul Nicolae Racu: Nu e nevoie, mulţumesc, sunt 
obişnuit să vorbesc şi-n săli mai mari fără microfon, e chiar 
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mai plăcută....nu vocea, sunetul este mai plăcut...În primul 
rând, apreciez şi eu în mod...absolut superlativ ideea de a se 
organiza simpozionul despre fi ii acestor plaiuri şi de peste 
tot de la noi din ţară, şi faptul că suntem la a VIII-a ediţie, 
înţeleg, este un lucru absolut remarcabil, înseamnă că indi-
ferent ce se întâmplă, noi ţinem la marile noastre valori, La 
îndemnul maestrului Cristian Brâncuşi, am scris şi eu câteva 
rânduri despre maestrul Petre Brâncuşi şi o să-mi permit să 
spicuiesc câte ceva şi apoi, voi trece la subiectul despre ma-
estrul Dumitru Botez. Deci, despre maestrul Brâncuşi... Unii 
dintre profesorii pe care îi aveam eu la Conservator în peri-
oada aceea, erau mai apropiaţi de noi, studenţii. Între aceştia, 
se remarca, în mod special, Petre Brâncuşi. De pe atunci, este 
vorba de începutul anilor ’60, se bucura de statutul de ma-
estru. Era un om plăcut, amabil, înţelegător cu tinereţea şi 
lipsa noastră de experienţă, ironic dar niciodată răutăcios. Îl 
consideram, sincer, un frate mai mare. O perioadă a răspuns 
de problemele sociale ale studenţilor şi-n această calitate, în-
cerca să ne ajute în mod concret şi efectiv. Aceasta, poate şi 
datorită originii sale, să nu uităm că maestrul Petre Brâncuşi 
provenea dintr-o familie cu posibilităţi materiale extrem de 
modeste, fusese copil de trupă, cum a fost şi Iosif Conta, cum 
este şi Teodor Costin, care, din fericire, mai trăieşte, dirijorul 
de-o viaţă al Filarmonicii din Craiova, dar a muncit cu cer-
bicie pentru formarea şi desăvârşirea personalităţii sale, c-a 
profi tat, şi subliniez în sensul cel mai frumos şi cel mai bun al 
termenului, de condiţiile din acei ani, de latura lor benefi că...a 
existat întotdeauna şi o latură benefi că, care încercau, vorba 
poetului, vorba poetului care şi-a pierdut, aici, nu departe de 
Târgu-Jiu, la Tismana, pe unicul fi u, pe Alexandru. Deci, vor-
ba lui Coşbuc, vorba poetului „să înalţi spre soare mulţimea 
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de jos”. Nu că acest lucru nu s-ar fi  încercat şi mai înainte şi 
este mărturie reforma, excepţionala reformă a învăţământului 
a lui Spiru Haret, dar în anii ’50-’60 acest lucru chiar s-a re-
alizat. În acei ani, şi nu erau ani uşori, existau, totuşi, în Bu-
cureşti şi dau exemplu numai Bucureştiul, peste 10 formaţii 
corale profesioniste, deci de oameni care îşi câştigau pâinea 
din această activitate muzicală şi peste 10 orchestre. Sigur, 
în acei ani se cânta partidul, se cânta Stalin, se cântau lucrări 
despre Uniunea Sovietică şi poate ne mai amintim frânturi 
din textul imnului naţional, al doilea, al treilea imn, după ’48: 
„înfrăţi-fi -va al nostru popor cu poporul sovietic eliberator”. 
Cât a durat veşnicia şi chiar Uniunea Sovietică, sau de fap-
tul că în mod conjunctural, unii creatori, de geniu, am pu-
tea numi, cum a fost Anatol Vieru, scriseseră  un cântec lui 
Stalin, „Lui Stalin, Stalin, slava-i cântăm”. Dar, oare, acest 
lucru este important sau faptul că atunci existau 10 orchestre, 
existau 10 coruri, că Anatol Vieru este unul dintre cei mai 
reprezentativi compozitori români pe plan mondial...Cristi-
an Brâncuşi intervine: 10 orchestre în Bucureşti.... Nicolae 
Racu: Da, da, în Bucureşti pentru că în toată ţară atunci s-au 
înfi inţat... avea şi Focşaniul şi Bârladul, acum s-au desfi inţat, 
aveau orchestre simfonice, 10 orchestre....asta înseamnă....
grosso-modo....900-1000 de oameni care fac muzică, că exis-
ta o mişcare de amatori extraordinară. Eu vă spun sincer, cu 
orchestrele de tineret din 1989, NU MAI AM CONCURSURI 
NAŢIONALE. Vreau şi eu să mă bat cu cineva şi n-am cu 
cine, că nu există concursuri naţionale de orchestre de elevi, 
de tineret. Să nu uităm, poate cineva din sală îşi mai amin-
teşte, eu eram copil pe atuncea, am reţinut că pe 23 ianuarie 
1953, în ajunul lui 24 ianuarie, la Ateneul Român, într-o at-
mosferă absolut uluitoare, şi erau anii aceia grei, s-a cântat în 
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primă audiţie absolută, Oratoriul, care se pierduse odată, s-a 
găsit în ultimă instanţă, se cântase Oratoriul „Tudor Vladimi-
rescu” al lui Gheorghe Dumitrescu, fi u al plaiurilor...nu gor-
jene, vâlcene, de aici, de aproape.... Şi ca să nu mai lungesc 
aceste lucruri, aş vrea să închei deci această scurtă trecere în 
revistă a vremurilor... Îmi amintesc de o emisiune a lui Iosif 
Sava... superbele emisiunile lui Iosif Sava....cu Ioan Hollen-
der, directorul Operei din Viena, care nu şi-a schimbat nume-
le, Ioan s-a chemat şi când era directorul Operei din Viena, 
cel mai logeviv director al acestei instituţii şi, venise vorba...
am avut cinstea să asigur partea muzicală a acelei emisiuni....
şi îl întreabă Iosif Sava pe Hollender... „Domnule Hollender, 
avea Opera din Viena bani pe vremea lui Göbels? Răspunsul 
vine sec şi ca o lovitură de cuţit, să spunem... Niciodată, Ope-
ra din Viena nu a avut atâţia bani ca pe vremea lui Göbels”....
Sigur este vorba de  propagandă, sigur că regimurile tota-
litare din totdeauna, au nevoie de artă, au nevoie de sport, 
şi de alte lucruri...Dar, sportul, arta, dacă luăm partea bună, 
se dezvoltă...Şi aş vrea să termin, extrapolând, putem afi rma 
că banii primiţi din partea statului, pe vremea directoratului 
maestrului Brâncuşi, maestrului Petre Brâncuşi la Opera din 
Bucureşti au fost folosiţi spre binele artei româneşti, că acea 
perioadă a fost una benefi că din istoria Operei Române şi, 
din ceea ce-mi este cunoscut, şi din perioada în care maestrul 
Brâncuşi a fost preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Mu-
zicologilor, sau fost rector al Conservatorului. Şi chiar fraza 
de încheiere din materialul despre maestrul Brâncuşi, cred că 
aş putea conchide că maestrul Petre Brâncuşi şi-a făcut în-
totdeauna datoria cu competenţă şi omenie iar muzica româ-
nească a profi tat din plin. 



45

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

Acuma, daţi-mi voie să vă citesc materialul despre ma-
estrul Dumitru D. Botez, pe care am avut cinstea să-l am ca 
profesor, care i-a fost profesor şi maestrului Brâncuşi. Încă 
de la înfi inţarea sa, cu aproape un secol şi jumătate în urmă, 
Conservatorul bucureştean, sub diversele sale denumiri, a 
numărat printre profesorii săi cele mai sonore nume ale mu-
zicii româneşti. Dar – şi aceasta poate fi  desigur o părere 
subiectivă – parcă niciodată pleiada maestrilor săi nu a fost 
atât de strălucitoare ca în deceniile patru – opt ale secolu-
lui trecut când printre profesorii activi sau consultanţi se 
numărau, lista e departe de a fi  exhaustivă: Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, George Georgescu, Constantin Silvestri, Pe-
tre Ştefănescu-Goangă, Arta Florescu, Vasile Jianu, Florica 
Musicescu, Constanţa Erbiceanu, fraţii Ion şi Gheorghe Du-
mitrescu, Silvia Şerbescu, Ioan D. Chirescu, Victor Giuleanu, 
Zeno Vancea, Alexandru Paşcanu, Tiberiu Olah, Aurel Stroe, 
Anatol Vieru, Ştefan Niculescu, Marin Constantin, Madelene 
Cocorăscu, George Breazul, Viorel si Octavian Lazăr Cos-
ma, Garabet Avakian, George Manoliu, Josef Prunner, Ionel 
Geantă, Ovidiu Drâmba, Serafi m Antropov, Radu Negre-
anu şi mulţi alţii. În cadrul catedrei de dirijat activau Ioan 
D. Vicol – şeful catedrei, Dumitru D. Botez – care pentru 
o perioadă (’59-’62) a fost şi rector al Conservatorului, Ion 
Marian, Ionel Ghiga, Marin Constantin, Petre Crăciun, Con-
stantin Romaşcanu, Iovan Miclea şi doamna Silvia Secrieriu, 
pe atuncea Giban, mi se pare, aici de faţă. Personal, am avut 
marea şansă de a fi  studentul MAESTRULUI (cu majuscule) 
D. D. Botez încă din primul an de studenţie. Nu exagerez 
cu nimic dacă afi rm că datorită personalitaţii Domniei-Sale 
mi-am dedicat întreaga viaţă muncii didactice şi dirijatului. 
Iniţial, doream să urmez pianul dar, din cauza unei contrac-
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turi musculare de care am „benefi ciat” chiar în perioada exa-
menului de admitere m-am redirecţionat spre secţia teoretică, 
urmând ca în anul următor să candidez şi la pian. Datorită 
fanscinaţiei dirijatului nu m-am mai preocupat niciodată de 
studiul pianului aşa după cum se întâmplase anterior – cu 
meritorii performanţe – ci m-am consacrat celei de a doua 
– cronologic – pasiuni care avea să mă subjuge pentru tot-
deauna.

Cu ce m-a „vrăjit” Maestrul Botez? Cu întreaga per-
sonalitate a Domniei-Sale: inteligenţă, amabilitate, elegantă, 
cultură, vaste cunoştinte – nu numai muzicale - omenie, 
bunătate…şi multe altele! Din punct de vedere al profesorului 
de dirijat am apreciat – atunci intuitiv, ulterior conştientizând 
- tactul pedagogic dar şi formidabilele exemplifi cări pe care 
ni le făcea. Urmăream fascinaţi concertele – atât corale cât 
şi cele simfonice sau vocal-simfonice – pe care le susţinea; 
eram nelipsiţi de la repetiţiile sale atât cât ne permitea pro-
gramul extrem de încărcat, inclusiv cu cursuri de A.L.A.! Ap-
ropó de tactul pedagogic: una dintre primele întrebări, şi aici 
aş vrea să fac o mică paranteză. Maestrul Botez era ceea ce 
am putea spune, vorba din bătrâni, „mic la stat, mare la sfat”. 
Avea înălţimea, să spunem, a lui Ştefan cel Mare sau a lui 
Napoleon. Deci, aceasta era statura lui, din punct de vedere…
fi zic. D.p.d.v. intelectual, nu mai e nevoie să mai spunem. 
Prin urmare, apropos de tactul pedagogic, una dintre primele 
întrebări pe care ne-a adresat-o nouă, studenţilor, a fost „care 
credeţi că trebuie să fi e calităţile unui dirijor?” şi fi ecare 
am răspuns, era în primele ore cu Domnia-Sa, după cum ne 
ajuta intelectul şi cunoştinţele: să fi e bun muzician, să aiba 
o gestică sugestivă, să fi e bun pedagog, etc; unul dintre noi 
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vine cu un răspuns… năucitor – „să fi e înalt!”. Toţi am rămas 
stupefi aţi dar Ticu (cum aveam să afl ăm ulterior că era numit 
de prieteni maestrul Botez – iar maestrul Vicol, un alt mare 
profesor de dirijat coral, avea să spună odată pe moldovineşte 
„Uite şi piTicu!) frecând cu degetele 3-5 de la mâna dreapta 
spaţiul dintre policele şi indexul mâinii stângi  -  dar păstrând 
zâmbetul şi umorul - va răspunde: „da, sigur… aşa-i, Mae-
strul Georgescu; sigur, nu toţi sunt înalţi, dar, normal, e bine 
să fi i înalt”. Sunt convins că nu se supărase. Nemulţumit, într-
adevăr, l-am văzut la o şedinţă în care avea sarcina să susţină 
măsurile de austeritate – vedeţi, că nimic nou nu este sub 
soare – ale partidului şi guvernului prin care titlurile de Art-
ist Emerit, Maestru Emerit al Artei, sau Artist al Poporului 
deveneau strict onorifi ce, ne mai fi ind remunerate. Desigur, o 
„mare satisfacţie” pentru cei în cauză, ilustre personalităţi ale 
culturii române. Şi Maestrul şi-a manifestat în vorbe această 
susţinere; dar buzele domniei sale –şi aici avem o expresie nu 
prea academică - s-au lungit în bot de crocodil trecând parcă 
peste pupitrul roşu de la care vorbea. Semn de, într-adevăr, 
profundă nemulţumire. Şi, pentru că veni vorba de şedinţe, 
îmi amintesc de promtitudinea răspunsului (Maestrul avea şi 
studii juridice) Domniei-Sale: la o şedintă, semnatarul aces-
tor rânduri a fost întrebat de către un participant „să ne spună 
tovarăşul Racu câte absenţe a acumulat în acest an?” şi până 
să mă dezmeticesc şi să dau o cifră cât de cât exactă (subli-
niez că, în acei ani, noi, studenţii, nu prea lipseam de la ore 
iar eu chiar eram conştiincios şi doamna Silvia poate să con-
fi rme).  Maestrul Botez a răspuns: „Nicuşor Racu are atâtea 
absenţe câte… este normal să aibă un student!”.

În ceea ce priveşte relaţiile umane cu studenţii, pot 
mărturisi că Maestrul Botez era extrem de apropiat şi priete-
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nos, era un adevărat părinte. Nu odată, atât în anii studenţiei 
cât şi ulterior, am avut cinstea şi plăcerea deosebită să îi calc 
pragul casei din Schitul Măgureanu; ne invita, mai ales pe cei 
câţiva care studiam dirijatul cu Domnia-Sa, cu diverse ocazii 
atât, să le spunem, profesionale cât şi mai… lumeşti. Şi, întot-
deauna, ne bucuram de ofi ciile de gazdă perfectă ale maestru-
lui cât şi ale distinsei sale soţii, o mare doamnă dar şi o 
gospodină perfectă, doamna Elena Botez; ce sărmăluţe făcute 
de mâinile doamnei farmaciste Botez am mâncat (nu cred că 
dumneaei cântărea ingredientele cu cântarul farmaceutic…) 
dar şi ce ţuiculită şi vinişor am avut ocazia să degust, chiar 
dacă, în acei ani, nu prea „le aveam” cu băutura, dar maestrul 
ne „îndemna” la toate. Fiindcă veni vorba de licori bahice, 
rememorez o masă de la celebrul – pe atunci – Restaurant 
Minerva din Craiova la care am avut cinstea să particip 
împreună cu maestrul Botez şi cu maestrul Mihail Bârcă 
(desigur, numele maestrului Bârcă vă este binecunoscut) pre-
cum şi cu fratele meu, Alexandru. Maeştrii îşi depănau amin-
tirile dar discutau mult şi de muzică; nu ştiam când treceau 
orele. La un moment dat, maestrul Botez observând paharele 
practic neatinse ce stăteau în faţa celor 2 fraţi, remarcă: „măi, 
dirijat v-am învăţat, dar de băut….” şi dă cu mâna a lehamite. 
Mărturie pentru această afi rmaţie – în ceea ce priveşte acu-
mularea de cunoştinţe dirijorale - stă şi un interviu acordat 
regretatului Anton Dogaru, în Contemporanul, nr. 13 (1428) 
din 22 martie 1973, citez: „În sfârşit, un ultim punct al peda-
gogiei practicate de mine a fost crearea de dirijori care să 
cinstească arta interpretativă românească. Citez doar câţiva 
dintre cei mai cunoscuţi: Stelian Olariu, Ion Pavalache, fraţii 
Alexandru şi Nicolae Racu, Aurel Grigoraş, Nicolae Viclea-
nu, etc.” După cele câteva amintiri mai puţin muzicale, aş 
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insista asupra dirijorului D. D. Botez. Maestrul avea o gestică 
extrem de sugestivă şi de elegantă. Cred că nu greşesc dacă 
afi rm că era, alături de cei pe care i-am văzut şi, desigur, 
i-am admirat - Herbet von Karajan şi George Georgescu. 
Dar, şi subliniez în mod deosebit, nu era o frumuseţe de balet, 
ci o frumuseţe izvorâtă din esenţa şi fl uenţa discursului muzi-
cal. Parcă nimic nu mai trebuia adăugat, parcă nimic nu putea 
fi  omis. Poate că aici îl favoriza şi statura sa mică, deoarece 
îşi permitea o gestică amplă, dar poseda şi o tehnică şi o 
eleganţă desăvârşită a poignetului şi antebraţului; niciodată, 
însă, aceste gesturi nu erau exagerate. Mereu insista că 
„desigur, se poate dirija şi altfel” (respectiv mai puţin ele-
gant) dar… dacă o femeie… este şi frumoasă…! Iar Maestrul 
Botez iubea, într-adevăr, femeia. De asemenea, sublinia că 
greşesc cei ce spun că dacă ştii muzica şi o simţi, poţi dirija şi 
fără tehnică, dându-ne câte odata, exemplul genialului Ceai-
kovski sau a marelui Cuclin ori spunând: „eu simt perfect 
concertul de Brahms (şi, desigur, îl simţea, Brahms fi ind o 
preferinţă constantă a Domniei-Sale) dar îl pot oare cânta?” 
Insista asupra formării unei tehnici dirijorale adecvate şi în-
cepea cu cele mai simple exerciţii pentru mişcările de poig-
net, antebraţ şi braţ. Cât de folositoare ne-au fost tuturor 
aceste exerciţii! Şi cât de mult am profi tat ulterior de modul 
de studiere şi de succesiune a problemelor în tehnica şi arta 
dirijatului când, ulterior, eu însumi am predat (şi predau) diri-
jatul la cursul de ofi ţeri de la Şcoala Militară de Muzică, la 
mai multe promoţii având satisfacţia ca quasi totalitatea 
ofi ţerilor Armatei Române să fi  învăţat – sper, prin mine - 
principiile de dirijat ale maestrului Botez care nu de puţine 
ori – şi activitatea Domniei-Sale o confi rmă – susţinea că nu 
există mai multe tipuri de dirijat: orchestral, coral, vocal-sim-
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fonic, popular, pentru fanfare, etc., ci doar principii de bază 
ale dirijatului cu, bineînţeles, specifi c şi aplicare inteligentă 
în diverse ipostaze. Desigur, într-un fel reactionează un cor á 
cappella profesionist şi altfel o formaţie de muzică populară 
de amatori dar problematica este aceeaşi; probabil, 
diferenţierea cea mai importantă se face la nivelul de pregătire 
muzicală şi intelectuală chiar a membrilor formaţiei; să mă 
explic: cu mulţi ani în urmă, proaspăt absolvent de Conserva-
tor, am avut ocazia să dirijez – în locul fratelui meu – pentru 
câteva repetiţii, Corul Sindicatului Învăţământ din  Craiova, 
o formaţie foarte apreciată în epocă, cu numeroase premii şi 
titluri de laureat; membrii săi erau intelectuali de aleasă cali-
tate şi nu puţini îmi fuseseră profesori. La un moment dat 
trebuia atacat un sol # 1 la tenor; sigur, trebuia insistat. Şi 
atunci vine „sugestia salvatoare” din partea unui remarcabil 
profesor de română: „măi, Racule, dacă unii nu ajung până 
acolo, lasă-i până unde pot, ce, la voi în clasă toţi erau ca 
tine?!...” Exemplu de „tratare diferenţiată” a subiecţilor! Ap-
ropó  de adevărata tratare diferenţiată a formaţiilor. Într-un 
fel lucra maestrul Botez cu excepţionalul cor al Filarmonicii 
bucureştene, cor pe care l-a preluat la un nivel desigur remar-
cabil şi pe care l-a dus la performanţe ce rivalizau cu cele ale 
celor mai renumite formaţii de oriunde din lume şi în altfel 
când venea să sfătuiască şi să îndrume, spre exemplu, corul 
Universităţii „C. I. Parhon” din Bucureşti (unde activam în 
calitate de dirijor secund al unui deosebit de interesant si tal-
entat dirijor, Nicolae Ciobanu). Limbajul, gestica, problem-
atica erau perfect adaptate şi toţi, profesionişti sau amatori, 
erau întotdeauna fascinaţi de întâlnirea cu maestrul Botez. 
Mi-au rămas în minte repetiţiile şi, desigur, concertele dirijate 
de Domnia-Sa, cu - spicuiesc la întâmplare – Filarmonica 
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Moldova, avându-l ca solist pe minunatul violonist Ion Voi-
cu, în Concertul nr. 5, în La major, de Mozart; ce interpretare 
memorabilă şi cât de frumos îl urmărea dirijorul pe solist (să 
ne amintim că tânărul Dumitru D. Botez fusese violist în Or-
chestra Radio, unde cântase sub cele mai remarcabile baghete 
ale epocii), sau Requiemul de Verdi cu un excelent cvartet 
vocal (Elena Andrei, Milca Nistor, Ion Piso, Marius Rintzler); 
am asistat şi la repetiţiile cu acest cvartet dar şi la cele cu 
corul, cu orchestra precum şi la repetiţiile generale. Întot-
deauna Maestrul insista atât pe exactitatea redării textului 
muzical, cât si, mai ales, pe frazare şi reliefarea frumuseţii 
muzicii. Nu voi uita nici superbele Cântece de dragoste de 
Brahms tălmăcite admirabil de maestrul Botez împreună cu 
Corul Filarmonicii bucureştene având ca pianişti pe remarca-
bilii muzicieni Josef  Prunner şi Virgil Gheorghiu; ce sonorităţi 
fascinante, ce frazare ideală, ce muzică divină! Desigur, de-
spre fi ecare aspect al artei Maestrului Botez s-ar putea scrie 
studii întregi. Ca şi despre pedagogul – nu numai de la catedră 
– dar şi al formaţiilor pe care le dirija permanent sau ocazi-
onal. Maestrul era o persoană extrem de agreabilă şi era iubit 
şi, nu greşesc, venerat de mulţi dintre cei cu care venea în 
contact. Iar aceste sentimente se perpetuau peste ani. Un 
„amănunt” semnifi cativ: în primii ani ai activităţii, maestrul 
fusese profesor la celebrul Liceu Militar de la Mânăstirea 
„Dealu” de lângă Târgovişte; la slujba de Prohodire de la bi-
serica Visarion, în martie 1988 - cand Dumitru D. Botez tre-
cea în eternitate după zeci de ani, un compact grup de ofi ţeri 
superiori ai Oştirii Române – foşti elevi ai Domniei-Sale – 
aveau să îi aducă un ultim omagiu. Cât de emoţionant ca în 
acel sfânt lăcaş să se întâlnească întru veşnicie cunoscătorul 
atât de profund al muzicii bizantine Ioan D. Petrescu, care îşi 
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doarme somnul de veci în preajma bisericii, al cărui slujitor al 
sfântului său altar a fost peste jumătate de veac, Nicolae Lun-
gu născut odată cu secolul trecut, pe 2 martie, eminentul com-
pozitor, dirijor şi profesor, cel de la care a pornit – după cum 
nu odată afi rma Maestrul Botez – adevărata profesionalizare 
a artei corale româneşti, enoriaş al acelei parohii, şi Dumitru 
D. Botez, născut tot în martie pe 10 ale lunii, în anul 1904, 
dirijorul, profesorul şi compozitorul de excepţie. Iar Nicolae 
Florei, una dintre cele mai tulburătoare voci pe care le-am 
întâlnit, avea să cânte Rugăciunea Domnească, la acel pro-
hod, Tatăl Nostru. (aplauze)

Moderatorul: Mulţumim domnului profesor Nicolae 
Racu, chiar dacă ne-am complicat cu termeni de specialitate, 
important este că toate aceste comunicări sper să ne ajute să 
înţelegem relaţia dintre dirijor şi cei pe care-i coordonează la 
un moment dat. Importanţa dirijorului pentru succesul unei 
partituri, îmi imaginez că trebuie să fi e extraordinară, stând cu 
spatele la public, ai senzaţia că dirijorul stă cu spatele la zid, 
pentru că de bagheta magică şi de relaţia între baghetă şi cei 
care-l privesc depinde succesul ori insuccesul unei partituri 
cât de celebră ar fi  fost ea. A fost bine scrisă dar dacă nu este 
bine interpretată, bănuiesc că este ca o lucrare neterminată. 
Simpozionul nostru poartă un nume extrem de cunoscut, 
Petre Brâncuşi şi rezonanţa numelui acestei personalităţi a 
făcut posibilă organizarea manifestării. Cred că au mai exi-
stat câţiva factori care au menţinut în viaţă această manife-
stare şi, între aceştia nu îl putem omite niciodată pe domnul 
profesor universitar Cristian Brâncuşi. Dacă muzicologul şi 
profesorul, compozitorul şi cadrul universitar Petre Brâncuşi 
n-ar fi  avut un fi u precum domnul Cristian Brâncuşi, multe 
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nu s-ar fi  întâmplat. Contribuţia Domniei-Sale şi colabo-
rarea excelentă cu iniţiatorul, domnul Titu Pânişoară,  cu 
administraţia şi cu toţi oamenii din cultură au făcut posibilă 
continuarea manifestării, nu doar debutul ei ci şi continuar-
ea acesteia. Domnul profesor Cristian Brâncuşi vă este cu-
noscut dumneavoastră, îl întâlniţi de fi ecare dată în această 
lună mai, în cadrul Zilelor Municipiului Târgu-Jiu… câteva 
chestiuni doar, de amănunt, că are o carieră ca şi tatăl Dom-
niei-Sale, în muzică, altfel nu s-ar fi  afl at astăzi, aici, are şi o 
carieră de dirijor, a început la Filarmonica „Paul Constanti-
nescu” din Ploieşti, este fondator al Orchestrei de Cameră a 
Radiodifuziunii Române din Bucureşti (1990) este un muzi-
cian complex, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzi-
cologilor din România, membru al Societăţii Internaţionale 
de Muzică Contemporană, al Societăţii Coregrafi lor şi Criti-
cilor Muzicali, compozitor, autor de diverse lucrări camerale, 
simfonice, vocal-simfonice. Ca toţi muzicienii şi dirijorii de 
prestigiu a efectuat numeroase turnee în străinătate. Ceea 
ce este foarte interesant, este că are o preocupare constantă 
pentru formarea tinerilor dirijori, Domnia-Sa fi ind, la un mo-
ment dat, unul dintre tinerii dirijori care au poposit, cu ani 
în urmă, şi la Târgu-Jiu, prin demersurile forurilor culturale 
din acea vreme (1978). Este  profesor asociat la Universitatea 
Naţională de Muzică din Bucureşti, doctor în muzică. Iată o 
biografi e completă, pe măsura tatălui Domniei-Sale. Noi îl 
putem considera un excelent organizator, coorganizator, cum 
doriţi dumneavoastră, ce sintagmă doriţi să folosiţi. Acum am 
să-l rog pe domnul profesor Cristian Brâncuşi să ne prezinte 
în câteva cuvinte, este cel mai potrivit şi indicat, pe profeso-
rul unuiversitar Doru Popovici şi pe alţi profesori ai celebru-
lui părinte, iată, ai Domniei-Sale. Aşa încât, să-l ascultăm cu 
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interes pe domnul profesor Cristian Brâncuşi. Vă ofer micro-
fonul, domnule profesor?

Cristian Brâncuşi: Nu cred că este necesar… Am să 
vorbesc mai… mai plin. Onorată asistenţă! Vă rog, în primul 
rând, să-mi daţi voie să-l salut pe domnul vice-primar, Ga-
briel Sanda, cu multă prietenie şi caldă apreciere, să salut pe 
doamna moderator, doamna Alexandra Andrei, sărut mâinile, 
doamnă, şi vă mulţumesc mult pentru efortul pe care l-aţi 
făcut, să adresez, calde mulţumiri invitaţilor noştri, pentru 
amabilitatea cu care au acceptat să participe la acest sim-
pozion, şi vă rog să-mi daţi voie să-l salut în mod special pe 
domnul inginer Titu Pânişoară, care este nu numai sufl etul 
acestei manifestări, dar pe umerii căruia cad toate sarcinile 
complicate în organizare. În al doilea rând, daţi-mi voie să 
vă salut pe dumneavoastră, cei de faţă, şi profi t de ocazie să 
vă transmit, un cald salut din partea mamei mele, Marietta 
Brâncuşi, adresat tuturor celor de faţă şi în mod special or-
ganizatorilor, doamnei Alexandra Andrei şi domnului inginer 
Titu Pânişoară. Spre regretul mamei mele deplasarea, cca 600 
de km parcurşi în doar 24 de ore, probabil că ar fi  fost prea 
difi cilă. Eu am sfătuit-o să rămână acasă şi să aibă încredere 
că va fi  o manifestare deosebită. 

Acum, vă rog să-mi daţi voie să subliniez încă o dată, 
tema acestui simpozion se referă la dascălii pe care Petre 
Brâncuşi i-a avut în timpul studenţiei sale. Asta înseamnă anii 
1950-1955. În consecinţă, am apelat la toţi cei pe care îi cu-
nosc eu şi care au putut să-mi dea referinţe despre unele din-
tre aceste mari personalităţi care au condus destinele formării 
profesorilor de muzică, a dirijorilor, muzicologilor, compo-
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zitorilor din perioada amintită.  Între aceste personalităţi la 
care am apelat este şi Doru Popovici, care s-a oferit să facă un 
portret al celui ce a fost Mircea Basarab, mare dirijor, la Filar-
monica „George Enescu” din Bucureşti, şi compozitor, foarte 
important compozitor, o perioadă şi cadru didactic la Conser-
vatorul „Ciprian Porumbescu”, actuala Universitate Naţiona-
lă de Muzică. Dar, înainte de a prezenta materialul respectiv, 
aş dori să-l prezint, în câteva cuvinte, pe autor.  Despre Doru 
Popovici, s-ar putea vorbi ore întregi. Pe scurt, la vârsta de 78 
de ani împliniţi este unul dintre cei mai prolifi ci compozitori 
români. A scris în toate genurile muzicale, genul solistic, de 
cameră, vocal, simfonic, vocal-simfonic, operă, mergând pe 
linia îmbinării serialismului cu modalismul de ethos bizantin. 
Este unul dintre cei mai importanţi  muzicologi din ţară şi un 
pedagog de aleasă ţinută. Din 1968, în calitate de redactor 
muzical în Radiodifuziunea Română, a conceput şi prezen-
tat mii de emisiuni despre fenomenul sonor în România şi 
în lume, despre compozitori, interpreţi, muzicologi etc... A 
publicat nenumărate cărţi, articole, eseuri ş.a., a fost premiat 
în ţară şi peste hotare. Şi acum, permiteţi-mi să citesc mate-
rialul despre Mircea Basarab apărut în presă, în care se spun 
următoarele:

Pe dirijorul şi compozitorul Mircea Basarab l-am cu-
noscut la clasa maestrului Theodor Rogalski. Împreună cu 
Mircea Basarab, asistentul său, aceşti doi formidabili or-
chestratori ne-au învăţat arta de a instrumenta, pornind de la 
Berlioz şi Korsakov şi ajungând, în cele din urmă, la ştiin-
ţa - acesta-i cuvîntul - lui Ravel, Debussy, Mahler, Richard 
Strauss, Bartok, Schönberg, Strawinsky. Deci, treptat, trep-
tat, am fost introduşi în lumea timbrată a mar ilor novatori, 
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fără de care arta sonoră a secolului XX nu poate fi  concepută. 
Mircea Basarab s-a impus ca un remar cabil şef de orches-
tră. El a avut meritul de a promova, pe de o parte, paginile 
cele mai reprezentative ale muzicii româneşti, iar pe de altă 
parte pagini tulburătoare din muz ica universală contempora-
nă. Maeştri precum Marcel Mihalovici şi Georges Auric i-au 
apreciat, în mod deosebit, expresivitatea cu care a tălmăcit 
simfoniile şi oratoriul „Ioana pe rug”, după Paul Claudel, 
ale lui Honegger. În ceea ce mă priveşte, am fost impresio-
nat de forţa emoţion ală pe care a imprimat-o unor creaţii de 
Messiaen, Penderecki, Strawinsky, Şostakovici, admirându-
i, în acest context interpretativ, precizia ritmică, construcţia 
impeca bilă şi felul rafi nat în care se îmbinau timbrele. Mircea 
Basarab este şi un compozitor valoros, care s-a inspirat din 
clasicismul nostru - cîntecul şi dansul popular românesc. În 
unele piese, autorul, cu o măiestrie armonică şi orches trală 
impresionantă, a valorifi cat citatul folcloric, sub acest aspect 
evidenţiindu-se populara Rapsodie pentru orchestră. În altele, 
a „alchimizat” folclorul nostru prin intermediul unor proce-
dee mai noi, precum politonalitatea şi polimodalismul, dar, 
mai cu seamă, şi printr-o orches traţie spectaculoasă, demon-
strând că i-a asimilat, de minune, pe impresionişti şi pe noii 
exponenţi ai şcolilor naţionale, în frunte cu Igor Strawinsky. 
Lucrări precum Concertul pentru violină şi orchestră, Con-
certul pen tru oboi şi orchestră şi Variaţiunile simfonice sunt 
car acteristice în această privinţă. Pensionat înainte de vreme, 
trecîndu-se peste marile sale calităţi, retras şi resemnat în faţa 
indiferenţei atâtor muzicieni care prea repede l-au uitat, Mir-
cea Basarab rămâne un muzician serios, excelent pregătit de 
Mihail Jora şi Theodor Rogalski, meritând toată stima noas-
tră. Departe de mine gândul de a minimaliza cal ităţile minu-
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nate ale dirijorilor Cristian Mandeal şi Horia Andreescu. Nu 
ştiu de ce mulţi nu-şi dau seama că toţi vom ajunge la vîrsta 
bătrâneţii şi că tare-i dureros atunci când ţi se răspunde, după 
o viaţă de muncă intensă şi fecundă, cu o totală lipsă de res-
pect. De o moralitate mişcătoare, Mircea Basarab nu a urât pe 
nimeni; dim potrivă, de atîtea ori nu a răspuns la invectivă cu 
invectivă, ci la rău a replicat cu bine şi cu bucuria de a ierta. 
Pentru generaţia noastră - aceea a lui Nichita Stănescu - a 
făcut enorm, a lansat, cu o nobilă dăruire, creaţii de Olah, 
Vieru, Stroe, Silvestri, lucrări care, pe atunci, erau socotite 
„for maliste”, „decadente” şi ... chiar „periculoase”, intrând 
ast fel în confl ict cu cei ce conduceau destinele culturii noas-
tre, mai ales în „obsedantul deceniu”. 

Uităm prea repede ... Repet de atîtea ori aceste cuvinte, 
fără să ne aducem aminte, că vine o vreme cînd „lacrimile cad 
înăuntru şi ard!”

Doru Popovici

Şi acum, profi t de faptul că mă afl u în faţă dumnea-
voastră şi îmi prezint scurta alocuţiune pe care am pregătit-o 
pentru acest simpozion: 

Îmi revine plăcuta misiune de a spune câteva cuvinte 
despre unele dintre cele mai reprezentative fi guri de dascăli 
din Conservatorul bucureştean, actuala Universitate Naţiona-
lă de Muzică. Din datele afl ate în lexiconul semnat de Viorel 
Cosma, lista profesorilor lui Petre Brâncuşi, care şi-a efectuat 
studiile superioare între anii 1950-1955, este destul de am-
plă. Conţine un număr de 21 de personalităţi. Vă rog să-mi 
permiteţi să-i enumăr pe toţi. La „Teorie muzicală”, discipli-
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nă fundamentală şi complexă, cu subcapitole cum ar fi  teoria 
propriu-zisă, solfegii şi dictate muzicale, la rândul lor melo-
dice, armonice şi polifonice, profesorii au fost George Brea-
zul, muzicolog, profesor, etnomuzicolog şi critic muzical, 
Victor Iuşceanu, profesor, compozitor, dirijor, violonist aşa 
cum bine a subliniat doamna Secrieriu şi, în fi ne, profesorul şi 
compozitorul Dragoş Alexandrescu, prezentat de către dom-
nul profesor Popescu-Mihăieşti, al cărui debut, în calitate de 
cadru didactic,  asistent al titularului George Breazul, a coin-
cis cu începutul studiilor universitare ale lui Petre Brâncuşi. 
Prima clasă în care a intrat, în această postură, a fost cea în 
care se afl a şi Petre Brâncuşi. De altfel, Dragoş Alexandrescu 
este acum singurul profesor în viaţă din perioada respectivă. 
La disciplina „Armonie”, titular a fost Ion Dumitrescu, pro-
fesor şi compozitor. Compozitorul, dramaturgul şi profesorul 
Gheorghe Dumitrescu, fratele său, a fost titular la „Aranja-
mente corale”.  La „Contrapunct” îl afăm pe Nicolae Bui-
cliu, profesor şi compozitor, iar la „Istoria muzicii” profesori 
au fost George Breazul, de care am amintit deja,  Constantin 
Bugeanu, profesor, compozitor, muzicolog, dirijor, precum 
şi Andrei Tudor, pe numele sau adevărat Rosenzweig, conf. 
univ. al catedrei de „Istoria muzicii” la Conservatorul bucu-
reştean în perioada 1950-1959. Pe profesorul, compozitorul, 
şi muzicologul Tudor Ciortea îl întâlnim la „Forme muzica-
le”. Sabin Drăgoi, la rândul său, compozitor, folclorist, dirijor 
şi profesor, dar şi profesorul şi etnomuzicologul Emilia Co-
mişel (plecată de curând în lumea umbrelor) au asigurat dis-
ciplina „Folclor muzical”. La „Dirijat de cor”, întâlnim două 
nume importante, evocate aici: Dumitru D. Botez, profesor, 
compozitor, dirijor şi Ion Vicol, profesor, dirijor, muzicolog 
şi scriitor, iar la „Citire de partituri”, Vinicius Grefi ens, profe-
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sor şi compozitor. Un alt obiect de studiu era „Orchestraţia”. 
La vremea respectivă, profesorii lui Petre Brâncuşi au fost 
Ion Ghica şi Mircea Basarab, dirijor, compozitor şi profesor. 
Pe Silvia Căpăţână şi Ovidiu Drimba îi afl ăm la disciplina 
„Pian”, pentru ca materiile „Metodologia predării muzicii” 
şi „Pedagogia muzicală şi psihologia muzicală” să-i aibă ca 
titulari pe Ion Şerfezi, profesor, dirijor, compozitor şi peda-
gog-teoretician şi pe Alexandru Trifu, profesor, fi lozof şi es-
tetician muzical.

Doar simpla enumerare demonstreză ce personalităţi 
complexe au activat pe acest tărâm, în opinia mea, mirifi c, al 
formării profesorilor de muzică, compozitorilor, dirijorilor şi 
muzicologilor iar această listă reprezintă doar o parte a cor-
pului profesoral ce-şi desfăşura activitatea în Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu” în perioada 1950-1955. În proporţie 
semnifi cativă, aceste nume de personalităţi au intrat în con-
ştiinţa generaţiilor mai înaintate în vârstă, mai mult sau mai 
puţin familiarizaţi cu lumea muzicală. Mulţi au făcut din me-
seria de dascăl universitar un crez al vieţii lor, activând în  
Conservator decenii la rând. Zeci de generaţii de absolvenţi 
le poartă un respect binemeritat. Din raţiuni organizatorice, 
simpozionul de faţă şi-a propus să prezinte doar câteva chi-
puri, de restul urmând să ne ocupăm în ediţia viitoare. Câteva 
dintre personalităţile menţionate mi-au fost şi mie profesori, 
în perioada 1970-1976, iar amintirile îmi sunt foarte proaspe-
te. Vă rog să-mi permiteţi să fac foarte scurte comentarii asu-
pra acestora. Victor Iuşceanu impresiona prin punctualitate, 
prin seriozitatea cu care aborda fi ecare problemă. Întreba „la 
ţintă” şi avea o ştiinţă aparte în a depista şi rezolva ezitările 
studenţilor. Volumele sale de solfegii sunt şi acum remarca-
bile prin melodicitate. Dincolo de ştiinţa de carte, graiul dul-
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ce modovenesc şi atitudinea părintească din timpul orelor îl 
făceau foarte agreat de către studenţi. Constantin Bugeanu, 
profesorul meu de „Dirijat de orchestră”, faţă de care nutresc 
o recunoştinţă aparte, rămâne ca pedagogul cu cele mai bune 
rezultate în domeniu, din istoria acestei discipline la noi în 
ţară. Foştii săi studenţi au dominat şi continuă să se afl e în to-
pul vieţii muzicale româneşti, începând cu 1980. Colegi de-ai 
mei de studenţie s-au stabilit şi dirijează de decenii în Turcia, 
Croaţia, Spania etc... Emilia Comişel, la „Folclor”, cucerea 
studenţii prin detaşarea de problemele comune, cotidiene. 
Foarte doctă, ştia să sintetizeze problematica disciplinei şi 
s-o facă agreabilă. Tudor Ciortea, la „Forme muzicale”, se 
dovedea un artist înăscut, prezentând cu un entuziasm greu 
de descris detaliile din construcţia sonoră, uneori chiar ne-
semnifi cative. Avea o plăcere extraordinară de a explica lu-
cruri, uneori, banale. În fi ne, Vinicius Grefi ens, la „Citire de 
partituri”, autor de culegeri apreciabile în domeniu, dovedea 
multă siguranţă în faţa colegilor şi studenţilor. Graţie opticii 
sale asupra acestei discipline de studiu, am luat contact cu nu-
meroase partituri simfonice. La „Citire de partituri” se punea 
partitura pe pian şi trebuia să descifrăm ce era înăuntru.  Prin 
urmare, am luat contact direct cu numeroase partituri simfo-
nice, inclusiv din creaţia wagneriană, partituri socotite a fi  
de maximă complexitate, cu instrumente de sufl at din alamă 
specifi ce. 

La capătul acestui scurt expozeu aduc un cald omagiu 
pleiadei amintite de dascăli ai Conservatorului „Ciprian Po-
rumbescu” din Bucureşti, actuala Universitate Naţională de 
Muzică, pentru abnegaţia, pasiunea şi dăruirea cu care au îm-
părtăşit din ştiinţa lor de carte, pentru corectitudinea şi profe-
sionalismul de care au dat dovadă. Într-adevăr, se poate spune 
că Petre Brâncuşi a fost pe mâini bune!



61

Simpozionul Naţional «Petre Brâncuşi»

În altă ordine de idei, vă informez că familia Brâncuşi 
face o donaţie Colegiului Naţional „Spiru Haret” din Târgu-
Jiu, unde există o sală de muzică „Petre Brâncuşi”, dotată 
corespunzător. Donaţia constă într-o primă serie de 19 DVD-
uri cu opere şi balete celebre din literatura universală, în in-
terpretări de referinţă. Înmânez domnului profesor de muzi-
că, Laurenţiu Popescu, această colecţie, cu urarea de a fi  de 
folos procesului de învăţământ. (aplauze puternice) Domnule 
profesor, aveţi aici DVD-urile, poate facem împreună nişte 
audiţii. 

Domnul profesor Laurenţiu Popescu: Da, la colegiu. 
Le vom pune la loc de cinste, acolo, la noi. (din nou, aplauze 
susţinute) Vă mulţumesc mult! 

În  încheiere, vă rog să-mi permiteţi să-mi exprim grati-
tudinea faţă de dl. inginer dr. Florin Cârciumaru, primarul mu-
nicipiului Târgu-Jiu pentru sprijinul constant acordat acestei 
manifestări, să mulţumesc organizatorilor acestui simpozion, 
Consiliului Local, să mulţumesc invitaţilor, moderatorului, 
dna director Alexandra Andrei, precum şi dumneavoastră, ce-
lor prezenţi. Încă odată îl salut pe domnul inginer Titu Pâni-
şoară. Repet, tot greul în organizarea acestui simpozion cade 
în sarcina Domniei-Sale, pe umerii săi şi încă odată îi prezint 
mulţumiri din partea întregii familii. (aplauze puternice) Vă 
mulţumesc pentru atenţie!

Moderatorul: Mulţumim domnului profesor Cristian 
Brâncuşi, înainte de a ajunge la domnul inginer Titu Pânişoa-
ră, ajungem la doamna lector universitar dr. Lucia Crăciun, 
doamna profesoară Lucia Crăciun, pe care am admirat-o îm-
preună cu mulţi dintre dumneavoastră în acea formaţie bine-
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cunoscută a Gorjului, evoluând profesional, pentru că la clasă 
nu am fi  avut cum, o admiră acolo elevii şi studenţii Domniei-
Sale, ca orice muzician complex este şi practician şi teoreti-
cian şi apoi, cu instituţia de unde vin, am avut o relaţie exce-
lentă, noi în calitate de ofertanţi şi doamna profesor în calitate 
de cititor quasipermanent al Secţiei de artă, al colecţiilor de 
la Secţia de artă, pentru pregătirea titlului de doctor într-ale 
muzicii. O rugăm pe doamna profesoară să ne prezinte pe cei 
doi fraţi, doi celebrii profesori – Ion Dumitrescu – „Armonie” 
şi Gheorghe Dumitrescu – „Aranjamente corale”, un limbaj 
strict specializat dar accesibil. Sunt două personalităţi despre 
care auditoriului să-i facă plăcere să asculte câteva detalii. Vă 
mulţumim şi vă ascultăm.

Doamna Lucia Crăciun: Sunt convinsă, distinşi oas-
peţi, stimat auditoriu, am să trec direct la subiect, pentru că 
despre personalitatea maestrului Brâncuşi am vorbit cu alte 
ocazii, în ediţiile trecute, iar despre personalitatea celor doi 
profesori de care s-a amintit aici, voi da citire unui material, 
cred eu, interesant:

Drumul parcurs de Macarie, Anton Pann, Musicescu 
continuat de George Enescu, apoi de Mihail Jora, Dimitrie 
Cuclin, Constantin Brăiloiu a fost consolidat de Paul Con-
stantinescu, Ion şi Gheorghe Dumitrescu, Tiberiu Olah, Doru 
Popovici, Ştefan Niculescu, Pascal Bentoiu, Theodor Gri-
goriu şi mulţi dintre compozitorii tineri, contemporani cu 
noi. Din cea de-a doua generaţie care i-a urmat lui George 
Enescu, atenţia noastră s-a îndreptat către doi creatori, peda-
gogi şi oameni pregnanţi care au făcut epocă, fi ecare în stil 
propriu, două mari personalităţi muzicale, fraţii Ion şi Gheor-
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ghe Dumitrescu,originari din Oteşani, Vâlcea, plasa Horezu, 
care, odată plecaţi de acasă, după absolvirea Seminarului Te-
ologic din Râmnicu Vâlcea şi a Conservatorului bucureştean, 
s-au impus în lumea Euterpei prin muncă temeinică, talent 
incontestabil şi creaţie. Dar, de ce să nu vă mărturisim, alege-
rea noastră are şi un motiv sentimental, deoarece se leagă de 
numele lui Tudor Vladimirescu. Din pleiada personalităţilor 
evocate la acest simpozion, fraţii Dumitrescu reprezintă două 
ramuri viguroase ale aceluiaşi stejar, care a răsărit în Vladi-
mirii Gorjului, străbunica celor doi muzicieni era sora eroului 
revoluţiei de la 1821. Calităţile stră, strămoşului său l-au im-
presionat atât de mult pe Gheorghe Dumitrescu încât unicului 
fi u, pianist de excepţie, răpus la cutremurul din 1977, i-a pus 
numele Tudor iar pe unul dintre oratoriile sale l-a numit Tudor 
Vladimirescu. Pe compozitorul, muzicologul, tatăl, profeso-
rul, împătimitul de pictură şi poezie, promotorul de valori, 
militantul, arhitectul vieţii muzicale româneşti prin mintea şi 
sufl etul căruia treceau toate evenimentele naţionale şi inter-
naţionale la care am asistat şi a căror reuşită era deplină, l-am 
cunoscut şi admirat datorită ópusurilor sale, al studiilor sau 
articolelor apărute în revistele de specialitate sau prezentate 
în plenul sesiunilor de comunicări, a cursurilor realizate cu o 
remarcabilă artă şi o profundă amprentă personală, adevărate 
întruniri interdisciplinare şi expresii ale unei sensibilităţi ar-
tistice cu profunde rezonanţe în spiritualitatea românească. 
În domeniul compoziţiei, nu are foarte multe lucrări, însă, aşa 
cum frumos declara într-un interviu, „unica operă la care ţin 
foarte mult este fi ica mea”, pianista de talie mondială Ilinca 
Dumitrescu. În cadrul Conservatorului din Bucureşti, a fost, 
pe rând, profesor al catedrelor de „Teorie şi solfegiu” iar după 
patru ani de la ocuparea postului prin concurs, la „Armonie”, 
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pe care, ca un adevărat magistru, a slujit-o cu toate forţele 
percepând-o ca pe o stare de spirit, nu ca pe un meşteşug. 
Pornind de la origini, adică de la faimosul Tratat de armonie 
al lui Jean Philippe Rameau, Ion Dumitrescu nu s-a mulţumit 
să facă studenţilor săi cunoscute doar reguli după care, din 
păcate, se înlănţuiesc acordurile, ci să realizeze, de-a lungul 
întregii cariere didactice, acea atmosferă de emulaţie într-un 
climat cultural de comuniune a artei sonore cu celelalte surori 
ale sale întru frumos, pictura, arhitectura, literatura, poezia, 
istoria. Cu gustul, dinamismul, efervescenţa, cutezanţa şi im-
petuozitatea care l-au caracterizat, a instaurat la cursurile sale 
cultul pentru o artă autentică, iradiind în jurul său echilibru 
psihic şi armonie, în sensul pe care termenul îl are încă din 
antichitate, calităţi care, în întreaga sa viaţă, au fost dublate 
de o bogăţie metaforică a exprimării, o deosebită savoare a 
limbajului, o fi nă ironie, o bonomie fără margini şi o veşnică 
tinereţe spirituală. În aceeaşi familie şi în aceeaşi pitoreas-
că regiune vâlceană, avea să se nască, la diferenţă de un an, 
adică în 1914, un alt nume de referinţă al muzicii româneşti. 
Pentru noi, studenţii de odinioară care l-am descoperit în anul 
IV, la cursul de „Aranjamente corale” pe maestrul Gheorghe 
Dumitrescu, a fost unul dintre cele mai mari privilegii. Am 
făcut cunoştinţă cu profesorul de prestigiu care avea să ne 
dezvăluie tainele şi subtilităţile unei măiestrii superioare de 
înaltă clasă. Exact cum creaţia componistică poartă ampren-
ta indelebilă a măiestriei sensibilităţii şi gândirii sale, la fel 
putem afi rma că activitatea sa didactică are acel ceva incon-
fundabil, unic, singular memorabil şi de neegalat.  Legătura 
profundă cu ţinutul natal care, aşa cum ne spunea adesea la 
curs, nu trebuie uitat, oriunde te-ai afl a pentru că de acolo îţi 
iei puterea, şi forţa care te ajută să înţelegi viaţa ca pe un vis. 
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Dragul nostru profesor, cu sufl et atât de cald şi curat, care, 
aşa cum spune o vorbă din bătrâni, era gata să ceară iertare 
pământului că îl calcă, ne explica, de fapt, stările de reverie în 
care adesea îl surprindeam. Maestrul Gheorghe Dumitrescu 
a fost o persoană foarte timidă, un melancolic, un introver-
tit, care a trăit toată viaţa în lumea sa. Pentru noi reprezenta 
întruchiparea discreţiei şi a modestiei. A compus mult, noi 
aveam impresia că şi în temele noastre găsea motive de in-
spiraţie atunci când, precipitat, îşi nota ceva pe un colţ de 
hârtie rupt dintr-un caiet. Versurile oratoriilor, operelor, coru-
rilor scrise într-un metru inconfundabil şi cu o mare putere de 
sugestie erau, de asemenea, rodul propriei imaginaţii. Totul a 
fost atât de frumos, după terminarea facultăţii îl mai căutam 
în institut, îi mai ceream sfatul în legătură cu vreo armoni-
zare, un aranjament coral, al unor partituri pe care le lucram 
cu elevii... până în 1977, când suferinţa i-a schimbat nefi resc 
de brutal creaţia şi viaţa. Etapa aceasta a fost caracterizată de 
specialişti ca fi ind a meditaţiei, a contemplaţiei, cu nuanţe de 
gravă şi profundă nostalgie, o etapă în care omul şi compozi-
torului Gheorghe Dumitrescu, fi inţa de o mare nobleţe sufl e-
tească îşi va cristaliza frământările în faţa destinului. Plecaţi 
în lume cu trilurile unei viori în sufl et de pe mirifi ca vale a 
Luncavăţului unde şi sfi nţii au poposit pentru odihna veşnică 
şi luând cu ei speranţa pe care o regăsim în toate semitonu-
rile vieţii lor, cei doi fraţi, adânc ancoraţi în folclorul unei 
Oltenii voievodale, au urcat desţelenind hăţişurile virgine de 
pe povârnişurile, văile, colinele şi dealurile întâlnite, până 
când au ajuns pe marmoreana treaptă a Panteonului muzicii 
româneşti, loc la care aspiră orice creator. Anul acesta, la 20 
mai, l-am fi  sărbătorit pe Ion Dumitrescu care ar fi  împlinit 97 
de ani, pe Gheorghe Dumitrescu, la 15 decembrie, când ar fi  
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împlinit 96 de ani şi pe Petre Brâncuşi, care ar fi  împlinit 82 
de ani, la 1 iunie. Spiritul lor, probabil, este prezent şi aici şi 
oriunde se face vorbire despre artă. Vă mulţumesc! (Aplauze 
puternice)

Moderatorul: Mulţumim doamnei profesor Lucia Cră-
ciun pentru frumoasele cuvinte adresate la acest simpozion 
despre cele trei personalităţi... Noi, nespecialiştii, spunem 
simplist că există armonie în proporţiile unui personaj, unui 
trup, că există armonie între conţinut şi formă.... Ce compli-
cat trebuie să fi e cu armonia între acordurile muzicale în aşa 
fel încât să existe un aranjament orchestral sau un aranjament 
al partiturii, formidabil! Nu de puţine ori s-a vorbit, la modul 
acela tineresc, despre celebrul aranjament orchestral al for-
maţiei ABBA, care ar fi  reuşit nu doar prin voce, ci şi prin 
aranjamentul muzical, iată cât de importante sunt aceste no-
ţiuni care ni se par, la suprafaţă, greu de descifrat. Vă mulţu-
mim pentru că ne-aţi introdus în tainele muzicologiei... Prin 
faţa noastră au defi lat, la modul metaforic, desigur, atâtea 
personalităţi ale domeniului. Acum am să-l invit pe domnul 
inginer Titu Pânişoară să ne spună ce-a gândit Domnia-Sa 
la această ediţie, a VIII-a a Simpozionului Naţional „Petre 
Brâncuşi”.

Domnul Titu Pânişoară: Onorată asistenţă! Mai ’na-
inte de toate, vă mulţumim pentru că aţi răspuns invitaţiei 
de-a participa la cea de-a VIII-a ediţie a Simpozionului Naţi-
onal „Petre Brâncuşi”. Întrucât în rândul participanţilor sunt 
persoane care iau parte pentru prima dată la o astfel de mani-
festare, altele au participat doar la anumite ediţii, cred că se 
impune, aşa cum spunea şi domnul primar Florin Cârciumaru 
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atunci când pregăteam simpozionul, se impune să prezentăm 
şi istoricul acestui simpozion. Îmi daţi voie, pentru operativi-
tate, să vă prezint ce am scris pe hârtie. Pentru a vorbi de is-
toricul acestui simpozion, este necesar să ne întoarcem în 
anul 2002, când, după o documentare amănunţită, şi pe baza 
faptului că l-am cunoscut pe Petre Brâncuşi încă din anii de 
liceu, am scris, atunci, în anul 2002 şi am publicat în paginile 
ziarului „Gorjeanul”, din data de 1 iunie, anul respectiv, sub 
genericul „Oameni care nu se uită”, un articol cu titlul „Pro-
fesorul universitar dr. muzicolog Petre Brâncuşi. În fi nalul 
acelui articol, menţionam următoarele, citez: „Considerăm 
potrivit să supunem atenţiei autorităţilor abilitate propunerea 
ca una din străzile municipiului Târgu-Jiu, eventual strada 
Lainici, unde la numărul 2 se afl ă casa în care a locuit şi creat 
maestrul, să-i poarte numele. De asemenea, să i se acorde 
„post-mórtem” titlul de Cetăţean de onoare al Municipiului 
Târgu-Jiu iar Direcţia de cultură să organizeze sistematic ma-
nifestări dedicate vieţii, activităţii şi operei acestei mari per-
sonalităţi a culturii gorjene şi a întregii ţări.” – am încheiat 
citatul. Dar demersul meu nu s-a oprit la scrierea şi publica-
rea articolului la care m-am referit, am întocmit un referat 
despre viaţa şi activitatea muzicologului în care am inclus şi 
propunerile din articol, completându-le cu altele, precum or-
ganizarea unui simpozion naţional despre viaţa şi activitatea 
lui Petre Brâncuşi, ca o sală de clasă de la Liceul de Muzică 
şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” să-i poarte numele, la 
Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, în sala personalită-
ţilor să fi e amenajat un colţ „Petre Brâncuşi” iar pe zidul casei 
unde a locuit şi creat, pe strada Lainici nr. 2, să fi e instalată o 
placă comemorativă. Acest referat l-am prezentat  la Direcţia 
Judeţeană pentru cultură, directorului de atunci, profesorului 
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Ion Sanda, care, în  urma discuţiei purtate, a fost de acord şi a 
trimis cu o adresă referatul Consiliului Local al Municipiului 
Târgu-Jiu. Ulterior, m-am prezentat la domnul dr. inginer 
Florin Cârciumaru căruia i-am expus propunerile din referat. 
Dumnealui, şi vă rog să-i transmiteţi, domnule vice-primar, 
manifestând cunoscuta-i receptivitate, a fost de acord cu ele 
şi a promis tot sprijinul pentru materializarea lor. Şi-ntr-ade-
văr, am primit tot sprijinul din partea dumnealui şi a Consiliu-
lui Local, fapt pentru care, şi-n acest cadru, le adresez mulţu-
mirile noastre. Până în prezent, au fost realizate următoarele 
propuneri cuprinse în referatul din 2002: s-a instalat o placă 
comemorativă pe zidul casei din strada Lainici nr. 2, unde a 
trăit şi creat Petre Brâncuşi. La Muzeul Judeţean „Alexandru 
Ştefulescu”, în sala personalităţilor s-a înfi inţat un colţ „Petre 
Brâncuşi”, o sală de clasă de la Liceul de muzică şi arte plas-
tice „Constantin Brăiloiu” îi poartă numele, o altă sală de cla-
să, la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, aşa cum s-a spus aici, 
îi poartă numele de asemenea iar Consiliul Local al Munici-
piului Târgu-Jiu i-a conferit Titlul de Cetăţean de onoare, 
„post-mórtem” al Municipiului Târgu-Jiu. Au fost organizate 
opt ediţii, socotind şi pe cea de astăzi ale Simpozionului Na-
ţional „Petre Brâncuşi” având ca tematică: Ediţia I, 1-3 iunie 
2003, „Petre Brâncuşi, 75 de ani de la naştere”. Ediţia a II-a, 
17 iunie 2004, „Petre Brâncuşi şi Radiodifuziunea Română”. 
Ediţia a III-a, 5 iunie 2005, „Petre Brâncuşi şi Conservatorul 
«Ciprian Porumbescu» din Bucureşti”.  Ediţia a IV-a, 4 iunie 
2006, „Petre Brâncuşi şi Uniunea Compozitorilor şi Muzico-
logilor din România”. Ediţia a V-a, 27 mai 2007, „Petre Brân-
cuşi şi Opera Română din Bucureşti”. Ediţia a VI-a, 25 mai 
2008, „Profesorul universitar dr. muzicolog Petre Brâncuşi 
autor de cărţi în domeniul muzicologiei”. Ediţia a VII-a, 22 
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mai 2009, „Dascălii profesorului universitar dr. muzicolog 
Petre Brâncuşi” – partea I. Ediţia a VIII-a, deci ediţia de as-
tăzi, 22 mai 2010, „Dascălii profesorului universitar dr. muzi-
colog Petre Brâncuşi” – partea a II-a. Comunicările ştiinţifi ce 
şi alocuţiunile rostite în cadrul celor şapte ediţii ale simpozi-
onului, desfăşurate până astăzi, amintirile celor care l-au cu-
noscut, o serie de lucrări şi acţiuni ale lui Petre Brâncuşi pre-
cum şi ciclul de emisiuni radio sub genericul „Poeme eterne 
ale muzicii” şi „Originalitate şi elevaţie”, lucrarea inedită, 
rămasă în manuscris cu titlul „Incursiune în istoria muzicii 
ramâneşti – partea I”, articole scrise de Petre Brâncuşi în pre-
sa vremii şi altele, au fost adunate în câte o carte, în total 
şapte cărţi, a şaptea va fi  lansată la plecarea noastră de aici. 
La ieşire fi ecare va primi. Prin grija primăriei, câte un exem-
plar. Iar a opta, după cum am spus, va fi  pe baza înmănunche-
rii comunicărilor şi a tot ceea ce s-a petrecut în cadrul simpo-
zionului nostru. La buna desfăşurare a ediţiilor simpozionului 
au contribuit personalităţi din domeniul muzicii de la centru, 
deci din capitală, şi anume: prof. univ. dr. Gheorghe Oprea, 
prof. univ. dr. Lavinia Coman, doamna Laurenţia Galiş, fostă 
secretară a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucu-
reşti, prof. drnt. Elena Rotărescu, prof. Alexandru Pârlea, 
prof. univ. dr. Cristian Brâncuşi, muzicologii Vasile Tomescu 
şi Vasile Donose, prof. univ. dr. Miltiade Nenoiu, inginer Sil-
via Popescu, lector univ. dr. Lucia Cicoară, Gabriel Năstase, 
prim solist-tenor la Opera Naţională din Bucureşti, prof. univ. 
dr. Silvia Voinea, iar de pe plan local personalităţi din toate 
domeniile – prof. dr. Gheorghe Gorun, prof. univ. dr. Grigore 
Drondoe, prof. Doina Chesnoiu, lector univ. dr. Lucia Cră-
ciun, interpretul Geo Tudorică, prof. Marin Colţan, prof. Ion 
Sanda, prof. Viorel Gârbaciu, prof. Nicolae Diaconu, prof. 
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Gheorghe Manoniu, prof. Sanda Mihaela Popescu, prof. Au-
relia Savu, prof. Gheorghe Puşcu, jurnalistul Ion Şoldea, prof. 
Alexandra Andrei, col. Ion Bărbulescu, col. Dumitru Dănău, 
magistrat Ion Duguleanu. Tuturor le adresăm şi-n acest cadru 
cele mai respectuoase mulţumiri. În cadrul fi ecărei ediţii, s-au 
prezentat şi programe artistice susţinute de cadre didactice şi 
elevi de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Bră-
iloiu”, de Oliver Popa şi Liviu Sandu, reprezentanţi ai clasei 
de canto a prof. univ. dr. Silvia Voinea.  La fi ecare ediţie, fa-
milia Brâncuşi a acordat premii unor elevi, cei mai buni de la 
Liceul de Muzică şi Arte Plastice, familia a susţinut şi a con-
tribuit din plin la realizarea acţiunilor şi organizarea manifes-
tărilor dedicate memoriei şi cunoaşterii operei marelui dascăl 
şi cărturar. Acestea sunt pe scurt acţiunile întreprinse şi mani-
festările pe care le-am organizat pentru ca ilustrul nostru con-
judeţean să fi e aşezat pe piedestalul pe care, fără nici o îndo-
ială, îl merită pe deplin, întrucât el a „ars” toată viaţa pe alta-
rul culturii româneşti. Cunoaşterea şi punerea în valoare a 
moştenirii muzicale de nepreţuit pe care ne-a lăsat-o sunt şi 
vor rămâne vreme îndelungată de acum înainte preocupări 
permanente ale specialiştilor din domeniu, precum şi ale au-
torităţilor îndrituite de lege cu atribuţiunile şi responsabilită-
ţile specifi ce. Petre Brâncuşi a fost, este şi va fi  un model 
pentru tinerii de azi şi de totdeauna ai domeniului. În încheie-
re, am deosebita plăcere de a-mi exprima, încă odată, întreaga 
gratitudine şi recunoştinţă domnului dr. inginer Florin Câr-
ciumaru, primarul nostru şi membrilor Consiliului Local pen-
tru sprijinul acordat în vederea organizării, desfăşurării şi fi -
nanţării acţiunilor şi manifestărilor la care m-am referit.  Fără 
sprijinul dumnealor, cu toate intenţiile noastre bune, n-am fi  
realizat toate cele despre care am vorbit în intervenţia mea. 
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Dumneavoastră vă mulţumesc că aţi răspuns invitaţiei şi-n 
acelaşi timp, vă doresc din toată inima, în primul rând sănăta-
te şi toate cele bune! Mulţumesc pentru atenţie. (Aplauze pu-
ternice, susţinute)

Moderatorul: Mulţumim şi noi pentru această punere 
în temă, un  scurt istoric al acestei manifestări, noi sperăm 
să fi e de bun augur nu în sensul că am făcut deja destul şi ne 
oprim, suntem la ediţia a VIII-a, sperăm să continue şi acest 
scurt istoric nu se vrea decât o pledoarie în favoarea continu-
ării acestui gen de manifestări. Şi acum, înainte de a vă invita 
pe dumneavoastră, cei din sală şi pe distinşii noştri oaspeţi 
să urmărească un program artistic, ilustrativ să urmărească 
muzică cu adevărat, am vorbit despre muzică o să şi ascultăm 
muzică, aşa ca o ilustrare concretă a ceea ce înseamnă această 
artă. O scurtă evaluare a ceea ce s-a întâmplat în această edi-
ţie, cu ajutorul domnului vice-primar Gabriel Sanda, primăria 
ca organizator, având eleganţa de a mulţumi celor care s-au 
implicat în realizarea acestei ediţii prin conferirea de diplome 
ca simbol al relaţiei excelente între administraţie şi societate, 
comunitatea gorjenească şi nu numai, aşa încât am să-l ajut 
acum pe domnul vice-primar să decerneze aceste diplome. 

Domnul vice-primar Gabriel Sanda: O să trec la mi-
crofon... 

Moderatorul: Treceţi dumneavoastră la microfon...
Domnul Gabriel Sanda: Un moment important pentru 

comunitatea locală, un moment de cultură, aşa cum aţi văzut, 
la cele mai înalte cote şi acest moment trebuie onorat de Con-
siliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, inclusiv prin 
acordarea unor diplome de excelenţă, lucru pe care o să-l fac 
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eu... Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu acordă o Diplomă 
de excelenţă, domnului profesor universitar dr. Cristian Brân-
cuşi pentru contribuţia adusă la punerea în valoare a moşte-
nirii muzicale lăsate de ilustrul profesor univ. dr. muzicolog 
Petre Brâncuşi (aplauze, se înmânează diploma)... Diplomă 
de excelenţă, doamnei conferenţiar univ., dirijor, Silvia Se-
crieriu (aplauze, se înmânează diploma)... Diplomă de ex-
celenţă, domnului prof., dirijor de orchestră la Licelul „Dinu 
Lipatti” din Bucureşti, Nicolae Racu (aplauze la înmânarea 
diplomei)... Diplomă de excelenţă, domnului profesor univ. 
dr. Alexandru Popescu-Mihăieşti (aplauze, se înmânează 
diploma)...Diplomă de excelenţă, doamnei lector univ. dr. 
Lucia Crăciun (aplauze, se înmânează diploma)... Diplomă 
de excelenţă, domnului inginer Titu Pânişoară (aplauze în-
delungate, se înmânează diploma)... Diplomă de excelenţă, 
domnului Ion Sanda (din public – lipseşte.... domnul Gabriel 
Sanda: motivat sau nemotivat?... amuzament în rândul publi-
cului...) ... Diplomă de excelenţă, domnului profesor univ., 
compozitor şi muzicolog Doru Popovici (aplauze)... Cristian 
Brâncuşi: Am să-i înmânez eu diploma în Bucureşti...Diplo-
mă de excelenţă, domnului profesor Viorel Gârbaciu, director 
la Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu (aplauze...) ...Di-
plomă de excelenţă, domnului prof. Mircea Suchici (aplauze) 
....Diplomă de participare, elevei Bejinariu Graţiela, clasa a 
VIII-a la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Bră-
iloiu” – Târgu-Jiu (aplauze, se înmânează diploma)... Di-
plomă de participare, elevului Chiru Cristian Marian, clasa a 
XII-a la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăi-
loiu” din Târgu-Jiu (aplauze, se înmânează diploma)... Di-
plomă de participare, elevei Andreea Maria Gabriela Suchici, 
clasa a VI-a la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova 
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(aplauze la înmânarea diplomei)... Diplomă de excelenţă, 
domnului profesor Florin Berculescu de la Liceul de Muzică 
şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu (apla-
uze, se înmânează diploma)... şi o Diplomă de excelenţă, 
doamnei Aurelia Savu, director al Liceului de Muzică şi Arte 
Plastice „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu...(aplauze)... 

Moderatorul, doamna Alexandra Andrei, (adresân-
du-se prezidiului): Vă invităm să luaţi loc în sală pentru a ur-
mări programul artistic....(către public): Cu aceasta, Simpozi-
onul Naţional „Petre Brâncuşi”, ediţia a VIII-a, a luat sfârşit. 
Vă mulţumim! (aplauze)
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