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                     Simpozionul Naţional „Petre Brâncuşi” - ediţia a IX-a, 

                                           Târgu-Jiu, 21 mai 2011 

 

Doamna Mihaela Sanda Popescu, moderatorul simpozionului: 

Deschidem a IX-a ediţie a Simpozionului „Petre Brâncuşi”, iniţiat de domnul ing. 

Titu Pânişoară în 2003, fost primar al municipiului Târgu-Jiu (aplauze). Salutăm, 

în rândul nostru, pe reprezentantul primăriei, domnul viceprimar, inginer Ion 

Roman-Bărbuţi (aplauze). Acest simpozion are invitaţi de seamă, se desfăşoară 

într-un moment în care învăţământul şi cultura românească au nevoie de modele 

şi această acţiune se înscrie în rândul celor de valoare pentru oraşul nostru. „Ion 

Dumitrescu - un clasic modern”, primul referat prezentat de doamna Ilinca 

Dumitrescu... Dar înainte de a urmări acest referat, aş vrea s-o cunoască toată 

lumea, deşi toată lumea o cunoaşte, sunt foarte mulţi elevi, şi aş vrea s-o cunoască 

toată lumea pe doamna Ilinca Dumitrescu în toată minunăţia prezenţei sale. 

„Personalitate artistică de anvergură internaţională, posesoare a unei tehnici de 

înaltă clasă ce-i permite să abordeze toate stilurile, genurile, şcolile şi limbajele 

artei pianistice, necunoscând graniţe între clasic, modern şi contemporan, Ilinca 

Dumitrescu este tipul de artist complet.” - nota Viorel Cosma în lexiconul 

„Interpreţi din România”, volumul I, Bucureşti. Pianista Ilinca Dumitrescu a 

concertat în oraşe din 5 continente, 40 de ţări, 33 de capitale ale lumii, pe 

importante scene de concert. A studiat cu profesori celebri, Cella Delavrancea şi 

Mihail Jora, în România, Stanislav Neuhaus şi Iakov Flier, la Conservatorul de 

Stat „P. I. Ceaikovski” din Moscova, absolvit în 1978 cu distincţia maximă 

„Diplomă de Merit”. Este deţinătoarea celor mai importante premii în ţara sa 

natală: „Premiul Academiei Române”, în 1995, „Premiul Institutului Cultural 

Român”, în 2003, ş.a.m.d., dar şi a multor distincţii internaţionale. Este doctor în 

muzică, cu calificativul maxim: „Summa cum laude” la Universitatea Naţională 

de Muzică din Bucureşti. Dăm cuvântul doamnei Ilinca Dumitrescu (aplauze).  

Ilinca Dumitrescu: Sunt deosebit de onorată să fiu pentru prima oară, cu 

ocazia unui concert şi a unui simpozion, în oraşul dumneavoastră. Sunt pentru a 

doua oară, însă, în Târgu-Jiu, fiindcă acum patru ani, în sfârşit, am ajuns în oraş 

pentru a vizita splendorile culturale mondiale. Şi iată, după patru ani, la invitaţia 

colegului şi prietenului meu, Cristian Brâncuşi, sunt din nou aici. Vă mulţumesc 

pentru prezenţa excepţională şi salut cu deosebită stimă prezidiul acestui 

simpozion. În primul rând, ideea de a onora marile personalităţi ale unor oraşe, 

ale unor judeţe, este salutară. De a rememora tot ceea ce au realizat aceşti oameni 

pentru ţinuturile natale. Şi cred că aceste cuvinte ale noastre nu pot conteni în a 

mulţumi autorităţilor locale care s-au implicat de-a lungul anilor - şi iată că se 

implică în continuare - în organizarea acestor evenimente. Există astfel de 
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simpozioane şi în alte judeţe şi este un lucru excepţional că,  iată, se ajunge aici la 

ediţia a VIII-a, a IX-a ş.a.m.d.  

Eu am fost invitată să spun câteva cuvinte despre tatăl meu, compozitorul 

Ion Dumitrescu,  şi m-am gândit că ar fi bine, pentru început, să vă prezint 

volumul tipărit la Editura Academiei, acum câţiva ani, şi care se intitulează „Ion 

Dumitrescu - un clasic modern”. De ce clasic şi de ce modern? Este un titlu pe 

care l-am găsit împreună cu autorii volumului, admirabilii realizatori de la Radio 

România, Costin Tuchilă şi Puşa Roth , care au muncit câţiva ani pentru a realiza 

acest tom.  

De ce a fost Ion Dumitrescu un clasic… Toată viaţa lui a gândit clar, foarte 

echilibrat, şi-a organizat existenţa şi creaţia  după nişte planuri bine stabilite, 

foarte logice. A fost un maestru al logicii în tot ceea ce făcea. Lucrările sale 

muzicale,  simfonice cu precădere - pentru că el a fost un simfonist – au, sigur, 

forme clasice: preludiu (Preludiul simfonic), simfonie,  simfonietta, suită. 

Gândirea sa, pe care a transmis-o mai departe şi discipolilor -  voi vorbi mai apoi 

despre acest lucru - era ordonată după nişte precepte învăţate în primii ani de 

studiu la Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea. A fost o perioadă care 1-a 

marcat profund şi, după aceste studii clasice, tatăl meu a înţeles istoria culturii, 

istoria omenirii la un alt nivel de pătrundere a esenţelor fenomenelor.  

Deci, el a fost un clasic... De ce un clasic modern? Poate că nu i-ar fi plăcut 

neapărat acest cuvânt „modern”, ştiu eu... nu era un cuvânt foarte apropiat de 

gândirea lui,  care era, aşa cum v-am spus, mai mult clasicizantă. Dar, iată, toate 

trăsăturile personalităţii lui -  multe pe care mi le-a transmis şi mie, de multe ori 

chiar fără să vreau, a fost o învăţătură indirectă la mine în familie - toate acestea, 

iată, se dovedesc extrem de moderne. Tatăl meu a murit acum 15 ani, în 1996, dar 

cred că s-ar fi bucurat să vadă că, în momentul de faţă, omenirea merge şi 

gândeşte pe direcţii mari. În primul rând, acest ecumenism îi plăcea mult. Sigur, 

el urmase Seminarul Teologic, ortodox, la Râmnicu Vâlcea, dar cunoştea bine şi 

celelalte religii. În casa noastră, întotdeauna, a fost o îmbinare de oameni din 

diverse direcţii culturale, religioase... El se înţelegea foarte bine cu toată lumea şi 

a reuşit să-mi transmită şi mie această idee fundamentală, de înţelegere între 

absolut toţi semenii noştri, indiferent de religie, de orientare politică sau, ştiu eu, 

multe alte lucruri spre care, iată, omenirea merge în clipa de faţă. Nu ştiu dacă 

tatălui meu  i-ar fi plăcut noţiunea de „globalizare”, nu ştiu acest lucru, dar, 

unificarea unor tendinţe generale i-ar fi plăcut. El gândea în mare. 

În al doilea rând, este modern tocmai prin creaţia sa. Sunt sigură, nu pentru 

că vorbesc despre tatăl meu, că i-ar fi plăcut să rămână pagini esenţiale din creaţia 

sa. Eu mărturisesc, şi muzicienii ştiu acest lucru, că el a aruncat o serie întreagă 

de lucrări de tinereţe. A compus foarte mult, şi muzică de film, şi muzică de teatru 

care, din păcate, a ars în bombardamentul asupra Teatrului Naţional din 

Bucureşti, unde erau sute de partituri ale sale, care au ars în câteva ore şi nu a 

rămas nimic (el era dirijorul şi compozitorul teatrului). Dar, a mai scris muzică de 
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cameră şi multe alte lucrări pe care le-a epurat,  le-a ars. A păstrat numai ce a 

considerat el că este esenţial. Aşa vedea el arta componistică şi, probabil, în viitor, 

şi noi vom gândi la fel... E prea multă maculatură şi ne încurcă în momentul în 

care vrem, într-adevăr, să găsim o nestemată într-o cultură românească ori 

universală.... 

          De ce mai era modern? Îi plăceau foarte mult tinerii. El a fost profesor 

universitar peste 40 de ani la Academia Regală de Muzică şi Artă Dramatică , aşa 

cum se chema întâi, apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, aşa cum s-a 

numit ulterior, astăzi „Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti”. A 

crescut generaţii, tineri care i-au rămas în preajmă, fideli, pe care îi iubea într-un 

mod deosebit şi pe care i-a ajutat  mult în carierele lor. Până înainte de a muri, 

aceşti artişti, aceşti oameni de cultură, deveniţi personalităţi mari, ne călcau 

pragul, veneau, se sfătuiau cu el, îl considerau „Maestrul” lor. De fapt, cum 

spunea cineva, maestrul Dumitrescu avea 40 de ani, dar toată lumea îi spunea 

„Maestre”. Da, era un spirit clasic şi, în acelaşi timp, prin această foarte 

pătrunzătoare inteligenţă şi prin umor, era modern. 

Şi, am ajuns la  capitolul legat de discipolii lui. Vă repet că i-a iubit foarte 

mult pe toţi. În acea perioadă a anilor ’50, în Conservator veneau tineri din toată 

ţara. Se schimbase optica, se schimbase mentalitatea, înainte, studiile superioare 

puteau fi urmate mai mult de oameni cu posibilităţi financiare, cu părinţi influenţi. 

În prima perioadă a anilor ’50, mulţi copii talentaţi de la ţară au putut să urmeze 

Conservatorul sau alte facultăţi din Bucureşti sau din oraşele mari. Şi tatăl meu 

era de la ţară şi toată cariera şi-a pornit-o de la prima treaptă, ajungând foarte 

departe, ca membru al Institutului Franţei, al Academiei Tiberina din Roma, 

devenind o personalitate internaţională, pornind, iată, din judeţul Vâlcea, din satul 

Oteşani. El a iubit  mult pe toţi cei care aveau talent şi, bineînţeles, inteligenţă, şi 

care nu erau neapărat din Bucureşti. Printre studenţii lui, pe care, vă repet, i-a 

iubit, s-a aflat şi profesorul Petre Brâncuşi - pe care noi îl omagiem şi îl onorăm 

astăzi prin simpozionul organizat de dumneavoastră. La fel ca şi tatăl meu, 

profesorul Brâncuşi a pornit dintr-un sat. Un sat din judeţul dumneavoastră. Eu n-

o să vorbesc acum despre activitatea profesorului Brâncuşi, s-a vorbit, am înţeles, 

de-a lungul anilor mult şi divers, elogios.  O să spun doar câteva cuvinte despre 

această legătură dintre tatăl meu şi tinerii lui discipoli. Lui îi plăceau  mult oltenii, 

nu ascund acest lucru, a avut studenţi din Vâlcea, din Craiova, din Gorj, iar pe 

profesorii Brâncuşi şi Călinoiu i-a ocrotit în mod deosebit şi le-a urmărit fiecare 

pas în carieră, bucurându-se, aşa cum s-a bucurat de toţi studenţii lui, de ceea ce 

au realizat. Cred că i-ar fi făcut plăcere să fie alături de noi, aici, sau eventual să 

vadă la televiziune emisiunea pe care o vom realiza.  Reprezentând spiritul său 

aici, vreau să vă mulţumesc încă o dată pentru prezenţa dumneavoastră şi pentru 

atât de frumoasa organizare şi pentru această splendidă idee, de a fi cu toţii 

împreună aici, pe scena Teatrului „Elvira Godeanu” - ilustră artistă -, şi să urez 

succes tuturor celor care vor participa.  
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Dragă Cristian, te felicit, eşti un demn continuator, eu ştiu cât este de greu 

ca să fii în această postură de urmaş, care trebuie să ducă mai departe, nu 

întotdeauna cu uşurinţă, lucrurile realizate de părinţii săi. Sunt foarte multe 

obstacole, multe greutăţi, financiare, umane, tu ai realizat şi sunt sigură că vei 

realiza în continuare fapte minunate. 

Cristian Brâncuşi, (din prezidiu): N-aş fi realizat nimic fără sprijinul 

autorităţilor locale şi fără domnul inginer Titu Pânişoară. 

llinca Dumitrescu: Acest lucru l-am spus la începutul intervenţiei mele. 

Dacă nu ar exista autorităţi care să înţeleagă importanţa demersului, nu s-ar putea 

face nimic. Vă mulţumesc foarte mult şi … de-abia aştept să cânt! (aplauze).[1]  

Moderatorul: Vă mulţumim, doamnă Ilinca Dumitrescu! Din partea 

autorităţilor locale, dăm cuvântul domnului viceprimar Ion Roman-Bărbuţi. 

Domnul viceprimar: Bună ziua tuturor, şi pentru oaspeţi...distinşilor noştri 

oaspeţi, bun venit la Târgu-Jiu! E o bucurie mare pentru mine şi, în acelaşi timp, o 

onoare să fiu astăzi, aici, împreună cu dumneavoastră la omagierea vârfurilor 

muzicii româneşti. Fiind student şi apoi, după ce am terminat, spuneam, când 

venea vorba despre Petre Brâncuşi, că e gorjean de-al meu. Este un lucru pe care 

înaintaşii noştri îl merită, acela de a evoca lucrurile extraordinare pe care le-au 

făcut, talentul, pasiunea pe care le-au transmis unor generaţii întregi. În numele 

conducerii executive a primăriei, vă rog să-mi permiteţi să urez un succes deplin 

lucrărilor acestui simpozion, să-1 felicit pe domnul profesor Cristian Brâncuşi 

pentru că, acesta este adevărul, dumnealui este coorganizator
10

, să-i felicit şi să le 

mulţumesc tuturor celor care, în ediţiile anterioare, au contribuit la această 

manifestare devenită tradiţie şi, după calitatea personalităţilor care sunt aduse în 

faţa dumneavoastră este, după modesta mea apreciere, un simpozion de înaltă 

ţinută culturală. Vă mulţumesc! (aplauze).  

Moderatorul: Vă mulţumim, domnule viceprimar. Acum, daţi-mi voie să 

vă prezint principalele date biografice trimise de cel ce a semnat următorul 

material, dedicat compozitorului Gheorghe Dumitrescu. Este vorba de domnul 

Alexandru I. Bădulescu, muzicolog, doctor. Iată-le: născut la 20 februarie, în 

comuna Pietroasele - satul Dara, judeţul Buzău. Absolvent al Conservatorului de 

Muzică din Bucureşti (în prezent Universitatea Naţională de Muzică) - Secţia 

Pedagogie, Dirijat, Profesor de Muzică (1964), Secţia de Compoziţie-Muzicologie 

(l972), învăţământul postuniversitar-Muzicologie (1972-1973). În anul 2004, a 

obţinut titlul ştiinţific de Doctor în Muzică al U.N.M.B., cu teza: „Creaţia 

muzicală în secolele XIX-XX, din judeţul Prahova”. 

A promovat, cu brio, toate gradele didactice din învăţământul 

preuniversitar: gradul definitiv (1967), gradul II (1973), gradul I (1979). În anul 

1994 a absolvit Cursurile Internaţionale pentru Educaţia Adulţilor şi Management 

                                                           
10 Cristian Brâncuşi este coorganizator, în problemele specific muzicale şi legate de personalităţile 

din zona culturală în care a activat muzicologul Petre Brâncuşi. 
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Cultural organizate în Uniunea Europeană (Danemarca), de către Ministerul 

Culturii din România, împreună cu Ministerul Danez de Externe. 

Activitatea profesională: învăţător şi prof. suplinitor la şcolile generale din 

comunele: Şarânga, Pietroasele şi Monteoru (1948-1950), şeful Secţiei de Cultură 

şi Artă la Plasa Mihăileşti şi la Raionul Pogoanele din jud. Buzău (l950), 

inspector, inspector pr., inspector şef, la Secţiunile Regionale de Artă, Cultură, 

învăţământ şi Cultură, din cadrul Regiunii Ploieşti (1953-1965), Vicepreşedinte al 

Departamentului de Cultură şi Artă al jud. Prahova (1965-1990), Consilier şef al 

Inspectoratului de Cultură al jud. Prahova (1990-1997). Din anul 1997, este 

coordonatorul Muzeului Memorial „Paul Constantinescu” din Ploieşti, instituţie 

pe care a înfiinţat-o la 20 decembrie 1993. Este vicepreşedinte al Cenaclului 

Muzical „Paul Constantinescu” (din 1997). 

A întreprins studii şi vizite de documentare, turnee artistice şi participări la 

manifestări artistice internaţionale, trimis de către Ministerul Culturii, în fosta 

U.R.S.S. (1961), Cehoslovacia (1966, 1978, 1994), Iugoslavia (1968), Italia 

(1969, 1973, 1975), Bulgaria (1972, 1984), R. D. Germană (1975), R. F. 

Germania (1975, 2009), Elveţia (1978), Grecia (1986), Rusia şi Lituania (1989), 

Turcia (1993, 1996), Ungaria şi Polonia (1995), Republica Moldova şi 

Danemarca (1994), Egipt (2007), Olanda (2009), ş.a. 

A scris peste 1500 de articole, eseuri, cronici muzicale, studii, programe de 

sală, etc., care au fost publicate în diverse cotidiene şi reviste de specialitate din 

ţară şi de peste hotare. A colaborat la realizarea Albumelor: „Regiunea Ploieşti” 

(1964) şi „Judeţul Prahova” (1974), Monografiei jud. Prahova (1980), a 

volumelor „Istoria Prahovei în date” (1977). Coautor la 4 Culegeri de „Cântece 

din creaţia muzicienilor prahoveni” şi a volumelor: „Ploieşti - Viaţa muzicală” şi 

Paul Constantinescu - Corespondenţe şi alte documente”(2009). Se află sub tipar, 

volumul „Cultura muzicală în secolul XIX-XX din judeţul Prahova”. A compus 

lucrări de muzică uşoara şi corală pe versuri de Mircea Ionescu-Quintus, Nicolae 

Dumitrescu, Tudor Stănescu, etc. prezentate în spectacole, concerte şi emisiuni 

TVR. 

În anii 1981-1986, a fost Directorul Festivalului Naţional (Internaţional din 

1991) al Tinerilor Dirijori ce a avut loc în staţiunile Buşteni şi Sinaia, şi 

principalul realizator şi coordonator al Cursurilor Universităţii de Vară „Nicolae 

Iorga” din Vălenii de Munte (1968-1996). A făcut parte din jurii judeţene, 

interjudeţene şi republicane de concursuri artistice. Din 1995 este Directorul 

Concursului Naţional „Paul Constantinescu”. Este membru fondator şi în 

Consiliul de Conducere al Uniunii Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali 

din România, membru (s) al U.C.M.R. şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti. 

A fost distins cu numeroase premii şi diplome de onoare din partea 

uniunilor de creaţie din ţara noastră. 
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 Moderatorul. Următorul referat se intitulează «Gheorghe Dumitrescu – 

compozitorul epopeei naționale» şi a fost întocmit, aşa cum am spus, de 

profesorul muzicolog Alexandru Bădulescu, directorul Muzeului «Paul 

Constantinescu», din  Ploiești. Întrucât domnul prof. dr. Alexandru Bădulescu nu 

a putut fi prezent la Simpozion îl rog pe domnul ing. Titu Pânișoară să prezinte 

referatul.  

 

 

                                        Stimate domnule primar, 

                                               Onorată asistenţă, 

 

În galeria personalităţilor de excepţie ale muzicii şi culturii româneşti 

contemporane, numele compozitorului, profesorului universitar şi omului de 

aleasă ştiinţă muzicală, GHEORGHE DUMITRESCU, ocupă un loc de seamă în 

prima linie a veacului XX. 

A văzut lumina zilei şi razele binefăcătoare ale soarelui, în ziua de 15 

decembrie 1914, într-o familie de intelectuali din comuna Oteşani, jud. Vâlcea. 

Aici, în anii copilăriei, a cunoscut minunatele cântece de strană şi nestematele 

bogatei noastre creaţii populare - una dintre cele mai importante avuţii naţionale 

ale acestui înzestrat şi viteaz popor din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. 

Studiile muzicale, începute la Seminarul Teologic din oraşul Râmnicu 

Vâlcea (1926-1934), au fost continuate, cu brio, între anii 1934-1941, la 

Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică din capitală, beneficiind de 

îndrumarea reputaţilor maeştri ai creaţiei şi pedagogiei muzicale româneşti din 

acea vreme: acad. Mihail Jora (armonie, contrapunct, forme muzicale, 

compoziţie), Victor Gheorghiu (teorie-solfegiu), Dimitrie Cuclin (compoziţie), 

Constantin Brăiloiu (istoria muzicii, folclor), Ionel Perlea şi Constantin Lazăr 

(dirijat orchestră), Ştefan Popescu (dirijat cor), Silvio Florescu (vioară). 

În paralel, pentru a depăşi mai uşor inerentele greutăţi materiale cu care se 

confruntau majoritatea tinerilor din satele româneşti veniţi să studieze în 

învăţământul universitar - mai ales în capitala ţării, studentul Gheorghe 

Dumitrescu se angajează, în calitate de violonist, în orchestra Teatrului Naţional 

din Bucureşti. Profesionalismul şi performanţele artistice au fost argumentele care 

au decis numirea sa, începând din anul 1940 și până în anul 1946, la cârma 

acesteia, în funcţiile de compozitor şi de dirijor.  

Fructuoasa activitate în acest domeniu este continuată, timp de 10 ani 

(1947-1957) la prestigiosul Ansamblu Artistic „Doina” al Armatei (în calitate de 

compozitor şi consilier artistic). 

Timp de peste patru decenii, ilustrul muzician Gheorghe Dumitrescu se 

afirmă puternic în viaţa muzicală şi cultural-artistică a ţării în tripla calitate: 

compozitor, profesor universitar la catedra de armonie a conservatorului 
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bucureştean de muzică, astăzi Universitatea Naţională de Muzică, şi de 

muzicolog. 

 

 În domeniul compoziţiei muzicale 

 

În calitate de compozitor, Gheorghe Dumitrescu este unul dintre cei mai 

străluciţi şi prolifici creatori români din cea de-a doua jumătate a veacului XX. 

Nemuritoarea sa operă componistică - ce cuprinde ópus-uri de rezonanţă naţională 

şi europeană în aproape toate genurile muzicale: muzica de teatru, muzica vocal - 

simfonică, muzica simfonică, muzica de cameră, muzica corală, muzica pentru 

voce şi pian şi muzica de film - nu cunoaşte graniţe între partiturile vocale şi 

instrumentale, între formele miniaturale şi cele de ample proporţii, de 

spectaculoase dimensiuni sonore. 

Înzestrat cu un evident talent literar, compozitorul Gheorghe Dumitrescu şi-

a scris personal textele pentru lucrările vocal - simfonice (oratorii, cantate, balade) 

dar şi libretele pentru cele 16 opere, cea mai mare parte din această excepţională 

creaţie muzicală văzând lumina rampei, pe prima scenă lirică a ţării - Opera 

Română din Bucureşti. 

La baza întregii sale creaţii stau cele două excepţionale surse de inspiraţie: 

creaţia populară românească - începând cu formele şi genurile cele mai vechi: 

doina, balada, bocetul, cântecul bătrânesc şi cel cu tematică socială, colindele etc. 

şi vechea muzică de tradiţie bizantină din ţara noastră. Nu lipsesc din preocupările 

majore ale compozitorului tradiţiile muzicii clasice româneşti reprezentate de 

reputaţii muzicieni precursori: Gavriil Musicescu, Constantin Dimitrescu, Gh. 

Dima, Dumitru Georgescu Kiriac, Ion Vidu, Gh. Cucu, etc. precum şi cântecele 

de prilej - dedicate unor semnificative momente din viaţa omului: naştere şi botez, 

căsătorie şi nunta, înmormântare etc. 

Potrivit studiilor întreprinse de către eminentul om de ştiinţă muzicală 

Viorel Cosma - muzicolog, critic muzical, lexicograf şi profesor universitar 

doctor - „...creaţia muzicală a nemuritorului muzician Gh. Dumitrescu poate fi 

împărţită în trei mari etape: 1940-1950 - etapa programatismului evocator de 

esenţă postromantică; 1950-1977 - etapa marilor confruntări dramatice pentru 

realizarea epopeei naţionale, a ciclurilor jertfei şi a miturilor, iar după 1977, etapa 

contemplaţiei senine, a interogaţiilor personale în faţa existenţei umane.” 

În prima etapă (1940-1950), remarcăm interesantele poeme simfonice „cu 

tentă literar programatică şi din zona peisajului autohton”: Poem rustic, op. 8 

(1940) pentru orchestră mare, p.a., Bucureşti, 1941, Orchestra Radio, dirijor: 

Constantin Ţurcanu; Poem trist, op. 10 (1941) pentru orchestră mare; Poem vesel, 

op. 11 (1941), p.a., Bucureşti, 28. X. 1943, Orchestra Naţională Radio, dirijor: Th. 

Rogalski; Suitele „simfonice descriptive, inspirate din frumuseţea peisajului 

autohton” printre care, nr. 1 pentru orchestră – Pitoreasca (l942), nr. 2, op. 23 

(1943), nr. 3, op. 25, a Primăverii, (1944), precum şi Sonata I pentru pian, op. 1, 
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pentru vioară şi pian, op. 2, nr. 1 (1940), Balada pentru vioară solo, op. 2, nr. 2 

(1939), precum şi Cvintetul de coarde cu pian, op. 9 (1940) ş.a. 

Cea de-a doua etapă a creaţiei (1950-1977), se impune printr-o seamă de 

excepţionale lucrări inspirate din glorioasa istorie multimilenară a poporului 

român, din lupta sa de veacuri pentru apărarea fiinţei naţionale şi a gliei 

strămoşeşti, a libertăţii, independenţei şi suveranităţii ţării, dreptăţii sociale şi a 

unităţii neamului românesc în spaţiul vechii noastre patrii străbune, Dacia lui 

Burebista şi a legendarului rege Decebal. În acest sens, sunt memorabile 

următoarele titluri de lucrări scenice - în ordinea compunerii de către autor:  

a) Opera: 

 - Ion Vodă cel Cumplit (1955), drama muzicală în patru acte, şase tablouri, 

libretul de Gheorghe Dumitrescu şi George Teodorescu după piesa cu acelaşi titlu 

a scriitorului Laurenţiu Fulga, premiera la 12. IV. 1950 pe scena Operei Române 

din Bucureşti, dirijor, Egizio Massini. 

 - Decebal (1957), tragedie muzicală în patru acte, opt tablouri, libretul Gh. 

Dumitrescu, premiera la Opera Română din Bucureşti, 4. X. 1969, dirijor: Paul 

Popescu; 

 - Răscoala (1959), drama muzicală populară în patru acte, şase tablouri, libretul 

de Gheorghe Dumitrescu, după romanul Răscoala de Liviu Rebreanu, p. a. 

Bucureşti, 18. VIII. 1959, Opera Română, dirijor Egizio Massini, iar premiera, la 

20. XI. 1959 - Opera Română, dirijor Egizio Massini. 

 - Meşterul Manole (1969-1970), operă - legendă în patru acte, şapte tablouri, 

libretul de Gh. Dumitrescu, după balada populară, p. a. Bucureşti 4. X. 1971, 

Orchestra Naţională Radio, dirijor Iosif Conta, iar premiera la Teatrul Liric din 

Craiova, la 4 aprilie 1980, dirijor Marian Didu. 

 - Vlad Țepeş (1974), dramă muzicală în patru acte, 10 tablouri, libretul de Gh. 

Dumitrescu, p. a., Bucureşti, 1975, Orchestra Naţională Radio, dirijor: Liviu 

Ionescu, premiera Opera de Stat din Timişoara, 30. XII. 1980, dirijor: Peter 

Oschanitzky. 

 - Orfeu (1977-1978), operă în patru acte, opt tablouri, libretul de Gh. 

Dumitrescu, p. a., Bucureşti, 22. IV. 1980, Orchestra Simfonică Ploieşti, Corul 

RTV, dirijor Horia Andreescu, premiera Opera Română din Bucureşti, 25. V. 

1983, dirijor Carol Litvin. 

 - Ivan Turbincă (1983), operă în trei acte, opt tablouri, libretul Gh. Dumitrescu.  

- Prometheu (1985), tragedie lirică în patru acte, opt tablouri, libretul Gh. 

Dumitrescu, p. a., Bucureşti, 15. X. 1987, Orchestra Naţională Radio, dirijor: Paul 

Popescu; 

 - Mihai Viteazul (1986), dramă lirică istorică în patru acte, 9 tablouri, libretul 

Gh. Dumitrescu; 

 - Avram Iancu (1986), dramă muzicală populară, în patru acte, 9 tablouri, 

libretul Gh. Dumitrescu. 
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 - Voievodul Gelu (1987), tragedie lirică în patru acte, şapte tablouri, libretul de 

Gh. Dumitrescu. 

b) Oratorii: 

 - Tudor Vladimirescu (1950-1952), frescă istorică în trei acte, 36 scene pentru 

solişti, cor bărbătesc, cor de femei şi orchestră, text Gh. Dumitrescu, p. a., 

Bucureşti, Atheneul Român, 24 septembrie 1951, Filarmonica „George Enescu” 

împreună cu Ansamblul „Doina” al Armatei, dirijor: George Georgescu; 

  - Griviţa noastră (1962), oratoriu pentru solişti, cor mixt, cor de copii şi 

orchestră, versuri de Cicerone Theodorescu, p. a., Filarmonica „George Enescu”, 

Bucureşti, 16. 11. 1963, dirijor: Mircea Basarab; 

 - Din lumea cu dor în cea de fără dor (1966), oratoriu în două părţi, 10 tablouri 

pentru solişti, cor mixt, cor de copii şi orchestră, versuri Gh. Dumitrescu, p. a., 

Bucureşti, 1966, Orchestra Radioteleviziunii Române, dirijor: Emanuel Elenescu;  

 - Pământ dezrobit (1967), oratoriu în 9 tablouri pentru recitator, solişti, cor mixt 

şi orchestră, texte de Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Dimitrie Bolintineanu, 

Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Octavian Goga şi versuri populare, p. a., 

Bucureşti, 1968, Filarmonica „George Enescu”, dirijor: Mircea Cristescu; 

 - Soarele neatârnării (1976), oratoriu în patru părţi, 15 tablouri, pentru solişti, 

cor mixt şi orchestră, texte de Mihai Eminescu, Alecu Russo, Vasile Cârlova, 

Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Petre Dragu şi versuri populare, p. a., 

Bucureşti, 1977, Corul şi Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, dirijor Mihai 

Brediceanu;  

 - Marea trecere (1981), oratoriu scenic în două părţi, 9 tablouri, pentru solişti, 

pian solo, cor şi orchestră pe teme muzicale de Tudor Dumitrescu, text Gh. 

Dumitrescu, p. a., Bucureşti, 16. X. 1995, Corul şi Orchestra Radiodifuziunii 

Române, dirijor: Paul Popescu; 

 - Seara vieţii (1991), oratoriu dramatic pentru solişti, cor mixt şi orchestră, text 

Gh. Dumitrescu ş. a. 

c) Cantate, balade: 

 - Zimbrul Maramureşului (1951), cantată pentru cor bărbătesc, versuri de Gh. 

Dumitrescu; 

 - Meşterul Manole (1952), baladă pentru solişti şi cor bărbătesc, versuri 

populare;  

 - Menumorut (1953), cantată pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri Gh. 

Dumitrescu, p. a., Orchestra Simfonică Satu-Mare (1953); 

 - Patriei libere (1954), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Vlaicu 

Bârna; Radu Anghel (1962), baladă pentru solist, cor mixt şi orchestră, versuri 

populare; Comorile străbunilor daci (1963), cantată pentru cor mixt, versuri de 

Ioan Meiţoiu; 

 - Iancu Jianu (1964), baladă pentru cor mixt şi pian, versuri populare; 

 - Ruinele Târgoviştei (1966), cantată pentru cor mixt şi pian, versuri de Vasile 

Cârlova; 



37 
 

 - Asaltul de la Griviţa (1967), cantată pentru cor mixt şi pian, versuri populare;  

 - Bălcescu murind (1967), cantată pentru cor şi pian, versuri de Vasile 

Alecsandri;  

 - Movila lui Burcel (1969), cantată pentru cor bărbătesc şi orchestră, versuri de 

Vasile Alecsandri; 

 - Iancu de Hunedoara (1970), cantată pentru cor mixt şi pian, versuri de Gh. 

Dumitrescu; 

 - Lumină, luptă, libertate (1975), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri 

de Adrian Păunescu; 

 - Posada (1975), cantată pentru cor mixt, versuri de Toma Biolan; 

 - Legământul lui Burebista (1975), cantată pentru cor mixt, versuri de Ioan 

Meiţoiu; 

 - Sarmizegetusa (1976), cantată pentru cor mixt, versuri de Gh. Dumitrescu;   

 - Negru Vodă şi tătarii (1982), cantată pentru solişti, cor mixt şi pian, versuri de 

Toma Biolan ş.a.  

În acest context, aducem în prim plan şi o parte din numeroasele lucrări 

corale, din ciclurile: 

a) „Pentru vitejie” (Cântecul lui Mihai Viteazul, Cântecul lui Avram Iancu, 

Fluierul Iancului, La Gurăslău, Cântecul lui Neagoe Vodă, Marşul lui Tudor etc); 

b) „Cântece eroice” (De strajă prin milenii, Pe-a Zalăului cetate, Cântec de 

revoltă, Eroii nu mor, Cântec dac, Cântec roman, Legământ ostăşesc, Eroii de la 

Plevna, Eroii de la Griviţa, Omagiul lui Horia, etc.). 

c) „Pentru patrie” (Imn pentru patrie - versuri de Adrian Păunescu şi Nichita 

Stănescu, Cântare patriei - versuri de Corneliu Şerban, Visul pandurilor lui Tudor 

- versuri Gh. Dumitrescu, Cântă ţara - versuri de Cicerone Theodorescu, Alba-

Iulia, doua milenii - versuri Petre Dragu). 

Lucrări reprezentative în domeniul muzicii corale contemporane se 

întâlnesc şi în celelalte cicluri scrise de către eminentul compozitor: Cântece 

pentru ţară, Cântece pentru Independenţă, Cântecele pământului, Cântece pentru 

muncă, Cântece pentru tineret, Cântece pentru pace ş. a. 

Multe dintre aceste ópus-uri au fost interpretate de către formaţiile corale 

profesioniste şi de amatori - în cadrul concursurilor naţionale anuale sau bianuale 

ce au avut loc, cu deosebire, până în anul 1990, în sistemul învăţământului 

preuniversitar şi universitar, aşezămintelor de cultură, sindicatelor, cooperaţiei 

meşteşugăreşti, unităţilor armatei sau din structurile Ministerului de Interne. 

Ultima etapă a creaţiei sale (după 1977), etapa contemplaţiei senine, în care 

sunt evidente preocupările şi frământările omului în faţa destinului, este marcată 

de următoarele opere de excepţie, dedicate scenei: Geniu pustiu - operă în patru 

acte şi opt tablouri, libretul de Gh. Dumitrescu, după nemuritoarea creaţie 

eminesciană, p. a., Opera Română Cluj-Napoca, 11 martie 1977; Luceafărul, 

balet - operă în patru tablouri, libretul de Gh. Dumitrescu, după celebrul poem 

eminescian, p. a., Filarmonica „G. Enescu”, Bucureşti, 29. XII. 1981, dirijor: Paul 
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Popescu; Marea iubire, operă în patru acte, şapte tablouri, libretul Gh. 

Dumitrescu, p. a., 13. XII. 1982, Orchestra Naţională Radio, dirijor: Carol Litvin; 

Mesia - jertfa supremă, operă-oratoriu în patru acte, 10 tablouri, libretul de Gh. 

Dumitrescu; Scara vieţii, oratoriu dramatic pentru solişti, cor mixt şi orchestră, 

text de Gh. Dumitrescu ş.a. 

Acestor ample lucrări scenice, vocal-simfonice şi din domeniul muzicii 

corale, li se adaugă reprezentative titluri din creaţia simfonică, printre care: 

Simfonia a V-a, a „Clopotelor”, p. a., 1. III. 1984, Filarmonica „George Enescu”, 

Bucureşti, dirijor: Ovidiu Bălan, Simfoniile a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a şi a 

X-a (Sacră - Sf. Treime, 1990) şi Simfonia a XI-a („a durerii şi a speranţei”, 

1993), precum şi excelentul ciclu de 25 de Madrigale pe versuri de Mihai 

Eminescu, scrise în anii 1977-1978. 

În amplul tablou al creaţiei acestui nemuritor compozitor se înscriu şi 

splendidele cântări inspirate din străvechiul melos bizantin românesc: Poem 

psaltic (1940); Patru Fresce bizantine: Izgonirea lui Adam din rai, Naşterea 

Domnului, Răstignirea, Învierea (1943); Liturghia solemnă, pentru solişti şi 

cor mixt (1970), p. a., Corala Patriarhiei Române, 1970, dirijor: prof. şi 

compozitorul Nicolae Lungu; Recviem pentru eroii petrolişti (1982); Recviem 

eroic pentru Horea, Cloşca şi Crişan (1984); Recviem-Oratoriu sacru, pentru 

solişti, cor mixt şi orchestră (1994), textul de Gh. Dumitrescu etc. 

Un loc special revine, în ansamblul creaţiei compozitorului Gh. Dumitrescu 

şi muzicii pentru cea de-a şaptea artă, filmul românesc. Remarcăm, pe această 

linie, partitura muzicală a filmului artistic „Aproape de soare” (1960), regia 

Savel Ştiopul, excepţionala partitură muzicală şi coloană sonoră a filmului de 

lung metraj „Tudor” (1962), regia Lucian Bratu, precum şi o seamă dintre 

lucrările pentru voce şi pian, din care menţionăm: Şase madrigale pentru voce şi 

pian (1939), versuri Heinrich Heine, Trei cântece de leagăn (1938-1941) pentru 

voce şi pian, versuri Radu Gyr, Cinci poeme pe versuri de Lucian Blaga (1941), 

pentru voce şi pian, Oda (1948), pentru voce şi pian, versuri de Horaţiu, Şase 

lieduri pe versuri de G. Bacovia (1956), pentru voce şi pian, Mioriţa, baladă 

pentru voce şi pian, versuri populare, Trei cântece pe versuri de Tudor 

Arghezi, pentru voce şi pian (1957), Cântece pe versuri de Octavian Goga 

pentru voce şi pian (1958) etc. 

Deşi receptiv la noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii limbajului muzical-

contemporan, maestrul Gh. Dumitrescu a rămas, după cum afirma ilustrul 

muzicolog Viorel Cosma „neclintit de la idealurile sale tradiţionale, ce le-a finisat 

cu migala unui bijutier de virtuozitate tehnică... Inovaţiile sale de certă 

substanţialitate în creaţia românească (introducerea cantatelor finale în oratorii ca: 

Tudor Vladimirescu, Zorile de aur, Din lumea cu dor, secţiunile interioare 

devenite «mişcări în cadrul ciclurilor corale» se integrează organic viziunii de 

ansamblu a compozitorului”. 
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Nu numai oratoriile, operele, cantatele, baladele şi cele 11 simfonii dispun 

de „proporţii ample, pe alocuri spectaculoase, ci şi corurile de masă ating 

dimensiuni sonore «händeliene», astfel încât unele trimiteri spre partiturile 

marilor genii muzicale: George Enescu, M. Musorgski, R. Wagner, G. Verdi, P. I. 

Ceaikovski, S. Prokofiev, D. Şostakovici etc. nu sunt întâmplătoare.” Indiferent 

de perioada şi genurile principale ale creaţiei sale, nota dominantă, trăsătura 

fundamentală sau coloana vertebrală a întregii creaţii muzicale a nemuritorului 

muzician, a fost şi rămâne istoria noastră naţională, lupta dintotdeauna a acestui 

viteaz popor pentru apărarea fiinţei naţionale, a independenţei, suveranităţii şi 

dreptăţii sociale, glorioasele fapte de vitejie ale marilor voievozi români ale 

căror nume au intrat definitiv în legenda neamului românesc de pretutindeni. 

 

II. Gheorghe Dumitrescu - profesorul 

Urmând exemplul marilor săi înaintaşi, strălucitul compozitor Gh. 

Dumitrescu, începând din 1951, a fost şi unul dintre profesorii de elită ai 

Conservatorului bucureştean de muzică (astăzi, Universitatea Naţională de 

Muzică). 

Timp de peste trei decenii, prof. Gh. Dumitrescu a ocupat un post principal 

la catedra de armonie. Dintre foştii săi studenţi, cea mai mare parte a devenit 

binecunoscută şi apreciată în viaţa muzicală naţională dar şi de peste hotare. Iată 

numai câteva exemple: Petre Brâncuşi - muzicolog, prof. univ. dr. şi compozitor, 

fost rector al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1972-1982), 

preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1977-1982), 

director general al Operei Române (1982-1989), compozitorii şi muzicologii: 

Vasile Donose, Dan Ardelean, Florin Bogardo, Sergiu Eremia, Cornel Fugaru, 

Petre Codreanu, Liviu Brumariu, Corneliu Buescu, Mihaela Doboş, Ştefan 

Cărăpănceanu, Luminiţa Constantinescu, Gabriela Olga Dăescu, muzicologul 

bizantinolog şi prof. univ. dr. Sebastian Barbu-Bucur ş.a. 

  

III. Gheorghe Dumitrescu - muzicolog 

Maestrul Gh. Dumitrescu s-a impus în viaţa noastră muzicală şi în cea cultural-

artistică şi prin numeroase studii, eseuri, articole, cronici etc., care au văzut 

lumina tiparului atât în reviste de specialitate din ţară: „Muzica”, „Flacăra”, 

„Contemporanul”, ş. a., precum şi în presa centrală cotidiană: „Scânteia”, 

„România Liberă” etc. 

A susţinut importante prelegeri, conferinţe, comunicări ştiinţifice, emisiuni 

radiofonice şi de televiziune, în care a abordat teme majore ale creaţiei muzicale 

româneşti contemporane, rolul ştiinţei şi artei muzicale în instrucţia, educaţia şi 

formarea diverselor categorii socio-profesionale de public, cu deosebire din 

rândurile tineretului şcolar şi universitar, pentru a deveni un partener cât mai 

apropiat de activitatea instituţiilor profesioniste de spectacole şi concerte, şi mai 

ales, pentru a frecventa în mai mare măsură manifestările muzicale dedicate 
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creaţiei muzicale contemporane. Îmi amintesc că, prin anii 1960-1961, lucrând în 

acea perioadă, în calitate de inspector principal cu problemele de artă la Secţiunea 

Regională de Învăţământ şi Cultură Ploieşti, am primit din partea Ministerului 

Învăţământului şi Culturii, Rezoluţia Consiliului Internaţional al Muzicii ce a avut 

loc la Budapesta, sub preşedinţia eminentului compozitor şi om de ştiinţă 

muzicală maghiar Kodaly Zoltan, care purta următorul titlu: „Ce facem ca muzica 

secolului XX să devină a tuturor?” 

Documentul prevedea o seamă de principii, măsuri şi acţiuni care urmau a 

fi întreprinse de către fiecare ţară europeană - şi nu numai, de către instituţiile de 

spectacole şi concerte, şcoli, universităţi, reviste de specialitate, radio şi tv, în 

toate mediile sociale, astfel încât muzica secolului XX să devină un bun al tuturor, 

indiferent de naţionalitate, religie, vârstă sau categorie socio-profesională. 

Deosebit de importantă este contribuţia maestrului Gh. Dumitrescu la 

culegerea, notarea şi prelucrarea folclorului muzical din diverse zone 

etnofolclorice dar mai ales din regiunile Olteniei şi Argeşului, ale cărui nestemate 

le-a promovat pe scară largă în creaţia sa scenică, simfonică, vocal-simfonică şi 

corală. 

Călătoriile de documentare şi studiile întreprinse în ţări cu puternice tradiţii 

muzicale: fosta URSS, Cehoslovacia, Iugoslavia, Germania, Ungaria, Italia, 

Franţa, Polonia etc., au fost de bun augur pentru progresul general al muzicii 

româneşti, a învăţământului muzical din România şi în mai buna prezenţă a 

creaţiei romaneşti în spaţiul european şi internaţional. 

Apreciindu-i-se, pe bună dreptate, locul primordial în creaţia muzicală 

românească şi în învăţământul muzical universitar, compozitorul şi profesorul Gh. 

Dumitrescu a fost desemnat să facă parte din prestigioase jurii naţionale şi 

internaţionale ale unor exigente concursuri muzicale. 

Pentru excepţionala sa activitate de creaţie, didactică-universitară şi în 

domeniul muzicologiei a fost distins cu importante premii - printre care Premiul 

de Compoziţie „George Enescu” (1946), de către Academia Română (1956,1961), 

Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Romania (1969, 1977, 1979), cu 

Ordine de Stat şi cu înaltul titlu ştiinţific de Maestru Emerit al Artei (1957). 

Ilustrul muzician Gh. Dumitrescu a fost strâns legat şi de activitatea 

muzicală şi culturală a judeţului Prahova. Importante ópus-uri din creaţia sa 

simfonică, concertantă şi de cameră au făcut parte din programele concertelor 

filarmonicii ploieştene iar cea din universul muzicii corale: „Înfloreşti pământ al 

bucuriei”, „Cântare patriei”, „Foicica bobului”, „Colinda Cerbului din opera Ion 

Vodă cel Cumplit” etc., au figurat în repertoriul permanent al uneia dintre 

formaţiile de elită ale mişcării corale româneşti - Corala „Paul Constantinescu” a 

Palatului Culturii (între anii 1955-1979, perioadă când la pupitrul acesteia s-a 

aflat vestitul dirijor, profesor Gh. C. Ionescu). 

La invitaţia semnatarului acestor rânduri-care s-a aflat la cârma culturii din 

fosta regiune Ploieşti şi judeţului Prahova mai bine de o jumătate de veac, 
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maestrul Gheorghe Dumitrescu a participat la diverse manifestări cultural-artistice 

din această zonă a ţării, cu deosebire în anii 1976-1977, la cursurile Universităţii 

de Vară „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, împreună cu alte personalităţi ale 

vieţii muzicale româneşti: prof. univ. dr. Petre Brâncuşi - preşedintele U.C.M.R., 

prof. univ. Zeno Vancea - vicepreşedinte U.C.M.R., general mr. Dinu Stelian - 

dirijor şi compozitor, Artist al poporului, prof. univ. dr. Octavian Lazăr Cosma, 

muzicologul şi criticul muzical Petre Codreanu, compozitorul şi dirijorul Zaharia 

Popescu - preşedintele Cenaclului Muzical „Paul Constantinescu” Ploieşti. 

Trecerea în lumea cea veşnică a acestui muzician de renume naţional şi 

european, în urmă cu 15 ani, respective, la 20 februarie 1996, a îndoliat, pentru 

multă vreme, muzica românească şi cultura română, inimile tuturor celor care l-au 

cunoscut şi au avut fericirea de a colabora cu Domnia-sa. 

Fie ca aceste modeste dar sincere gânduri, să constituie un binemeritat 

omagiu adus acestui excelent compozitor, profesor universitar şi neobosit om de 

ştiinţă muzicală, la comemorarea a 15 ani de la plecarea dintre noi, pământenii, 

într-un lung şi nesfârşit turneu artistic, în care marea epopee naţională ce şi-a găsit 

o solidă reprezentare în miraculoasa artă a sunetelor veacului XX, să răsune şi 

acolo, sus, în ceruri, cu aceeaşi dăruire şi intensitate cu care a fost cântată, în 

timpul vieţii de importante instituţii lirice şi de concerte ale ţării. 

Din nefericire, după 1990, creaţia marelui maestru Gh. Dumitrescu este din 

ce în ce mai puţin prezentă pe afişele de concert şi de spectacole muzicale din 

capitală şi din teritoriu. 

În aceste noi condiţii social - politice, se impune ca, prin modalităţi cât mai 

inspirate pentru epoca pe care o trăim, să determinăm împreună cu factorii 

educaţionali şi de decizie de la nivel local şi central, un drum mai bun pentru 

muzica din toate marile epoci ale istoriei universale, şi în mod special, pentru 

creaţia românească, care să devină în următorii ani, un adevărat Bun cultural al 

tuturor, indiferent de naţionalitate, vârstă, religie, categorie socio-profesională şi, 

în primul rând, în larga masă a tineretului şcolar şi universitar. 

În al doilea rând, se impune să nu uităm pe marii noştri înaintaşi, pe cei 

care de-a lungul timpului au pus o piatră la construirea acestui edificiu care se 

numeşte muzica românească, o adevărată comoară cu care ne putem mândri în 

lume, cum afirma cu multe decenii în urmă genialul compozitor şi interpret 

George Enescu. 

„Prima îndatorire a unei naţiuni este recunoştinţa” - scria cu un veac şi 

jumătate în urmă eminentul istoric, diplomat şi cărturar român Mihail 

Kogălniceanu iar câteva decenii mai târziu, savantul român de renume mondial, 

Nicolae Iorga, menţiona: „Să nu ne uităm înaintaşii. Să-i preţuim totdeauna, 

întrucât cine uită nu merită!” 

Acest principiu m-a călăuzit în întreaga mea viaţă şi activitate din 

învăţământ şi cu deosebire din domeniile culturii şi artei, astfel încât în planurile 

anuale ale instituţiilor pe care le-am condus în ultimele aproape cinci decenii, am 
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înscris aniversarea şi comemorarea - pe lângă marile evenimente din istoria 

naţională şi a personalităţilor proeminente ale ştiinţei, culturii şi artei româneşti 

care s-au născut, au trăit şi creat pe teritoriul Prahovei dar şi în celelalte mari 

centre de cultură ale ţării. 

Într-o altă împrejurare - se pare că la tribuna Universităţii „N. Iorga” din 

Vălenii de munte, nemuritorul savant, referindu-se la îndatoririle cursanţilor 

sublinia, printre altele: „Recunoaşterea posterităţii este ca un giulgiu de aur pe 

trupul unui osândit”.  

Felicit, din toată inima, pe organizatorii acestei manifestări-eveniment, 

personal pe domnul primar al Municipiului Târgu-Jiu, dl. dr. ing. Florin 

Cârciumaru şi pe dl. inginer Titu Pânişoară. Îngăduiţi-mi să adresez un sentiment 

de gratitudine şi maestrului Cristian Brâncuşi, reputat şef de orchestră, 

compozitor şi profesor universitar dr. la Universitatea Naţională de Muzică din 

Bucureşti, cu care, în perioada când s-a aflat la pupitrul filarmonicii ploieştene 

(1977-1983) am colaborat excelent la întreaga activitate de educaţie muzicală a 

publicului din această regiune a ţării şi care a avut iniţiativa de a mă invita la 

această manifestare ştiinţifică. Vă rog să primiţi scuzele mele, deoarece, din 

motive cu totul speciale, nu pot fi prezent aici, împreună cu dumneavoastră, 

pentru a expune personal gândurile mele, gânduri, care, cred că împreună cu cele 

date anterior publicităţii în presa prahoveană, pot fi considerate o mică părticică 

din acel superb giulgiu de aur pe care îl merită, cu prisosinţă, ilustrul muzician 

GHEORGHE DUMITRESCU, omul şi creatorul de frumos născut pentru istorie 

şi care a creat istorie prin epopeea naţională transpusă prin limbajul sonor ÎN 

MAREA ŞI ADEVĂRATA MUZICĂ, pagini ce vor rămâne, de-a pururi, în 

Analele muzicii româneşti contemporane, ale culturii române din veacul XX. 

 

Vă mulţumesc, 

 

PROF. DR. AL. I. BĂDULESCU 

Membru al U.C.M.R. şi membru titular al Uniunii Ziariştilor din România 

Coordonatorul Muzeului Memorial „Paul Constantinescu” din Ploieşti şi 

CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

Moderatorul: Vă mulțumesc, domnule ing. Titu Pânișoară. 

Valorificarea folclorului românesc în creaţia compozitorului Sabin Drăgoi. 

Salutăm, în sală, prezenţa celor doi autori ai referatului, nepoţii compozitorului - 

Horia Sabin Drăgoi (aplauze) şi Mihnea Sabin Drăgoi (aplauze). Nepot al 

reputatului compozitor, Sabin Drăgoi, Mihnea Sabin Drăgoi face parte din 

generaţia tânără de pianişti români. Încă din primii ani de studiu, s-a dedicat 

instrumentului cu mare seriozitate, fapt datorat într-o măsură considerabilă 
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mediului eminamente „muzical” al familiei, beneficiind de îndrumarea directă a 

părinţilor. 

Absolvent, ca şef de promoţie, al Liceului de Muzică „George Enescu” din 

Bucureşti (1999) şi al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (2004), îşi 

desăvârşeşte pregătirea obţinând diploma de masterat a Universităţii Naţionale de 

Muzică din Bucureşti (2006). 

De-a lungul timpului, a studiat cu nume sonore ale didacticii pianistice 

româneşti şi internaţionale. 

Este laureat al unor prestigioase concursuri naţionale, talentul său fiind 

apreciat şi prin acordarea de distincţii speciale. Din 2004 îşi începe cariera 

didactică la Liceul de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, mărturie fiind 

rezultatele obţinute, oglindite în diplomele de excelenţă şi numeroasele premii 

obţinute de elevii clasei sale, precum şi prezenţa în juriile unor concursuri 

dedicate elevilor. Prezenţă constantă pe scenă, atât în ţară, cât şi în străinătate, în 

emisiuni radio şi apariţii televizate, împleteşte ipostazele de solist cu cele de 

pianist acompaniator, colaborând cu artişti consacraţi, dar şi cu tineri promiţători, 

în încercarea de a-şi dezvolta cât mai multe faţete ale artei sale interpretative. 

Abordează un repertoriu vast, de la preclasici la contemporani, dovedind o 

atracţie specială pentru marii romantici. 

Ca un demn urmaş al înaintaşului său, promovează asiduu muzica 

românească, în acest sens realizând o serie de „seri româneşti”, spectacole 

susţinute atât în ţară cât şi în străinătate. 

Critica de specialitate şi publicul meloman îl preţuiesc pentru lirismul 

vibrant, căldura, stilul şi eleganţa distinctă a interpretărilor sale, dar şi pentru 

temperamentul exploziv, virtuozitatea strălucitoare, versatilitate şi creativitate, 

calităţile sale muzicale regăsindu-se din plin în tălmăcirea oricărei partituri. 

Mihnea Anton Drăgoi continuă o tradiţie artistică valoroasă, încercând să 

contopească într-un tot armonios experienţa generaţiilor de pianişti-profesori, 

profund dedicaţi meseriei şi artei lor, şi viziunea noilor generaţii, într-o manieră 

originală de a înţelege şi a trăi muzica. 

DRĂGOI Horia Sabin Constantin s-a născut la 28 iulie 1971 şi activează în 

învăţământul preuniversitar. Din 2004 este director al Liceului de Muzică 

„George Enescu” din Bucureşti. În cadrul acestei instituţii de învăţământ este 

profesor titular şi secretar al Catedrei de pian principal. A absolvit Universitatea 

Naţională de Muzică Bucureşti, secţia pian. A urmat cursurile facultăţii de Ştiinţe 

Sociale şi Administraţie din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti. De asemenea, a absolvit cursurile Academiei de Studii Economice - 

D.P.P.D din Bucureşti. A frecventat cursuri postuniversitare precum „Manageri 

XXI” destinat personalului de conducere, îndrumare şi control din învăţământul 

Preuniversitar şi Sinteza muzicologică, U.N.M.B. Activitatea sa pedagogică s-a 

împletit cu o importantă carieră artistică, în concerte simfonice şi în recitaluri, 

apărând pe scene prestigioase: Atheneul Român, Sala Radiodifuziunii, Uniunea 
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Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Teatrul Mic, Universitatea 

Naţională de Muzică Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni ş.a.m.d. Este invitat 

permanent în juriile unor importante festivaluri şi concursuri de interpretare 

muzicală, printre care menţionăm: Societatea Filarmonică şi „Iulia Haşdeu” din 

Câmpina, „Marţian Negrea” - Ploieşti, „Dinu Lipatti” - Piteşti, „Remember 

Enescu” şi „Jeunesse Musicale” - Bucureşti şi multe altele. Din 2009 este membru 

al juriului (secţiunea pian) al Concursului Republican de Muzică al Serbiei - 

Belgrad. A condus delegaţii ale Liceului de Muzică „George Enescu” din 

Bucureşti în Austria, Germania, Cehia, Ungaria, Lituania, Grecia, Franţa etc. A 

realizat înregistrări muzicale pentru Radio România. 

Vă felicităm şi vă dăm cuvântul în susţinerea referatului (aplauze). 

Horia Sabin Drăgoi: Vă mulţumesc...Aş dori să încep prin a aduce 

mulţumiri dumneavoastră, celor de aici de la Târgu-Jiu şi, în mod special, 

maestrului Cristian Brâncuşi pentru deosebita onoare pe care mi-aţi făcut-o mie şi 

familiei noastre, aceea de a fi aici, împreună, alături de dumneavoastră pentru 

omagierea celui ce a fost şi rămâne viu în memoria noastră, maestrul Petre 

Brâncuşi, un învăţăcel, printre alţii, al bunicului meu, Sabin Drăgoi. Un om de o 

aleasă distincţie şi un om pe umerii căruia, în momente deloc uşoare, pentru 

istoria culturii şi a muzicii, în cazul nostru, al muzicii româneşti, au apăsat multe 

cerinţe, îndatoriri şi care a dovedit... şi prezenţa noastră aici, în amintirea şi 

omagierea Domniei-Sale, cred că este un lucru viu... a dovedit că a ştiut să 

sprijine afirmarea tinerilor şi să cinstească memoria înaintaşilor. Aşadar, un gând 

frumos, un gând bun pentru tot ceea ce maestrul Petre Brâncuşi a făcut, pentru tot 

ceea ce, în prezent, maestrul Cristian Brâncuşi, dirijorul Cristian Brâncuşi, face 

pentru colegii în ale muzicii româneşti, fie ei compozitori, interpreţi ori dascăli....  

Despre personalitatea bunicului meu, Sabin Drăgoi, aş dori să creionez 

câteva lucruri, pentru că am înţeles că există şi o parte exclusiv muzicală şi cred 

că sublimul muzicii trebuie sprijinit în defavoarea cuvântului, mi se pare un lucru 

aşa cum îl simţim noi, muzicienii... Aş vrea să aduc în atenţia dumneavoastră 

câteva aspecte ce l-au reprezentat pe omul Sabin Drăgoi, câteva momente ale 

vieţii sale şi câteva gânduri despre cel care a fost creatorul Sabin Drăgoi. Astfel, 

aş putea spune că nu a avut, pe parcursul celor 74 de ani de existenţă a lui printre 

noi, o viaţă uşoară, dar sunt convins că a avut o viaţă frumoasă, din punctul lui de 

vedere şi din punctul de vedere al celor care l-au cunoscut. Sunt convins că, dacă 

ar fi astăzi aici, ar spune că el a trăit viaţa şi nu viaţa 1-a trăit pe el. Şi-a pornit 

drumul dintr-un sat de pe valea Mureşului unde, contrar voinţei familie sale, într-

o dimineaţă de toamnă, rece, a plecat spre Arad, la o vârstă foarte, foarte tânără 

pentru a se desprinde de casă. Nu împlinise încă 12 ani. S-a dus la Arad, a susţinut 

şi promovat examenul pentru Şcoala secundară de muzică, poate pentru unii 

care...ar aprofunda mai mult istoria Transilvaniei, ar putea înţelege anumite aşa 

zise compromisuri pe care Sabin Drăgoi, la vremea aceea Vasile Drăgoi le-a 

făcut, dar pentru transilvăneni adevăraţi, şi nu e singurul, a fost drumul prin care a 
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putut să-şi urmeze calea, să facă ceea ce a simţit şi a vrut. Astfel, după finalizarea 

studiilor preuniversitare, urmează cursul vieţii...îşi satisface stagiul militar şi, din 

nefericire, în prima perioadă a războiului mondial, cade prizonier, prizonierat care 

îi va răpii 7 ani din viaţă, la Taşkent, unde, după cum povestea, printre altele - 

spunea bunicul - ca să-şi păstreze sufletul şi mintea întregi şi româneşti, a stat şi a 

trudit, atât cât a putut, învăţând limbi străine, organizând o mică stagiune în 

prizonierat, scriind muzică atât cât a putut. Primul lucru pe care-1 face atunci 

când se întoarce, în 1919, coborând pe pământ românesc, la Iaşi, se duce şi se 

botează Sabin, Sabin Drăgoi. Din momentul acela devine Sabin Vasile Drăgoi.        

Urmează, apoi, o perioadă de studiu la Iaşi şi la Cluj, după care, obţinând o bursă, 

îşi va finaliza studiile la Praga sub îndrumarea unor maeştri ai acelor vremuri şi ai 

unor maeştri pereni ai muzicii cum sunt: Suk, Novâk, Janâcek. Se întoarce în ţară 

şi, în Ardeal, preia un post de suplinitor la Şcoala Normală din Deva, urmând, 

apoi, perioada lui bănăţeană, prezenţa lui la Timişoara, mai bine de două decenii, 

unde a fost, pe rând, profesor la Universitate şi rector, apoi director al Operei din 

Timişoara, al Operei din Cluj, în perioada când au fost nevoiţi să se refugieze în 

Timişoara. După 1950 vine în Bucureşti, ca director al Institutului de folclor şi ca 

profesor la Conservator, perioadă în care 1-a avut ca student pe maestrul Petre 

Brâncuşi, cel pe care astăzi îl omagiem aici. Pe parcursul acestor ani, nici viaţa 

personală nu i-a fost uşoară, primul copil i-a murit la o vârstă fragedă. Au urmat, 

apoi, alţi trei copii, a trebuit să se despartă şi de prima soţie, pierzând-o în 

perioada războiului, s-a recăsătorit şi, cred că pentru cei care l-au cunoscut, a fost 

un exemplu a ceea ce se poate numi tată şi cap de familie. Cam atât despre 

trecerea prin această lume a bunicului meu.... dacă regret ceva din viaţa mea, şi 

cred că e singurul lucru pe care î1 regret, e faptul că nu l-am cunoscut pe bunicul 

meu... mi-aş fi dorit să-1 fi cunoscut, undeva la vârsta de 14-15 ani, cred că multe, 

multe lucruri aş fi putut să învăţ de la el. Au avut grijă familia, bunica, părinţii să-

şi facă cu prisosinţă datoria, dar regretul meu este că nu l-am cunoscut „în viaţă” 

pe bunicul. 

În ceea ce priveşte creatorul Sabin Drăgoi, cred că definitoriu pentru crezul 

său artistic este un articol manifest publicat în 1921, redactat la Praga şi trimis 

prietenului său George Breazul, în ţară, articol intitulat „Asupra muzicii 

româneşti”, articol în care Drăgoi îşi exprimă foarte clar dorinţele privind 

promovarea, privind înlesnirea accesului publicului românesc în cunoaşterea şi 

valorificarea folclorului. Se află printre creatorii de şcoală naţională românească a 

secolului XX care şi-au găsit şi şi-au trasat cu foarte multă fermitate propriul 

drum în peisajul componistic românesc, alături de valoroşi autori, compozitori de 

talia lui Marţian Negrea, Paul Constantinescu, Mihail Jora, Dimitrie Cuclin ş.a., 

toţi fiind animaţi de suflul puternic al creaţiei lui Enescu, cel ce a fost reazem şi 

părinte a ceea ce muzica românească a dat în secolul XX şi care cu neţărmuită 

generozitate şi dăruire artistică a făcut în aşa fel încât a putut îndruma foarte mulţi 

valoroşi colegi de breaslă, compozitori. Elementele folclorice sunt prezente în 
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toată opera lui Sabin Drăgoi, melosul popular românesc este tratat cu o amprentă 

aparte, armonico-modală. Printre altele, este şi autorul unui tratat de armonie 

modală, care până astăzi nu a văzut lumina tiparului, pentru că Sabin Drăgoi a 

fost şi un exigent pedagog şi un autodidact, dar a fost şi un om foarte exigent şi nu 

a considerat necesar ca acest tratat - pentru care a trudit în două etape ale vieţii - 

să fie publicat. Poate că în viitor el va fi tipărit. 

A îmbrăţişat multe genuri muzicale - simfonic, opera, genul cameral, vocal-

simfonic, coral, a scris atât muzică religioasă cât şi muzică laică, a scris muzică de 

film... a avut bucuria să fie prieten cu multe nume de rezonanţă ale culturii 

româneşti, cum ar fi Goga, Rebreanu, Victor Eftimiu, Mihail Sadoveanu şi mulţi, 

mulţi alţii... O poză cu dedicaţie a marelui George Enescu adresată bunicului meu 

sună astfel: „Admiraţiune şi prietenie, colegului meu, Sabin Drăgoi”. A scris 

muzică pentru pian, miniaturi, cântece populare şi doine, a scris cvartete, opere, 

un oratoriu, cantate, liturghii. Poate, astăzi, ne-am concentra pe o lucrare mai 

puţin cunoscută, dar foarte frumoasă şi prezentată într-un moment luminos al 

perioadei interbelice româneşti... este vorba de lucrarea „Povestea neamului”, un 

poem simfonic pe care bunicul meu 1-a scris la rugămintea autorului frescei 

Atheneului Român, lucrare interpretată la inaugurarea frescei. De ce am spus că 

poate ar trebui să insistăm mai mult în întâlnirea noastră pe acest subiect? Pentru 

că, într-o simbioză frumos realizată, acolo sunt parcurse momentele istoriei 

poporului român, puse în muzică, cu ajutorul discursului  folcloric, tot timpul viu, 

tot timpul tânăr şi cu un foarte puternic mesaj artistic. Sabin Drăgoi nu a făcut 

niciodată rabat în a adapta partea cultă a muzicii, de erudiţie, studiată în facultăţi 

şi universităţi, folclorului. Din potrivă, la el demersul a fost ca folclorul să vină în 

sprijinul dezvoltării unui limbaj propriu în activitatea componistică a lui şi a 

discipolilor săi. Pentru aceasta i-a avut ca exemple pe Kodaly şi Bartok, Bartok de 

care 1-a legat o strânsă prietenie şi care a fost un susţinător şi un admirator al lui 

Sabin Drăgoi, căruia Sabin Drăgoi i-a şi dedicat „Suita pentru pian” şi se poate 

spune că oameni ca bunicul meu, oameni ca Bartok şi ca mulţi alţii au spart de 

mult graniţele unor orânduiri statale false, dându-şi mâna şi trăind, într-adevăr, o 

puternică punte de exprimare a şcolilor naţionale europene, subliniind întotdeauna 

inefabilul purităţii limbajului nealterat şi permanent viu al fiecărei naţii, al fiecărei 

regiuni cu tot ceea ce acesta avea mai bun şi mai frumos spre a fi prezentat 

publicului.  

Aş vrea să închei, aşa cum am spus, nu vreau să răpesc prea mult din 

timpul dumneavoastră prin a aduce încă odată autorităţilor locale din Târgu-Jiu 

pentru ceea ce Domniile Lor fac în acest municipiu, şi mă refer nu numai la acest 

simpozion, la multe alte activităţi culturale care se derulează ritmic în oraşul 

dumneavoastră, de asemenea, aduc mulţumiri maestrului Cristian Brâncuşi care a 

insistat cu multă tenacitate pentru a fi astăzi, aici, împreună cu fratele meu şi 

mama mea şi, nu în ultimul rând, o mulţumire pentru cei care suntem aici 

împreună, oameni de o aleasă exprimare şi când spun exprimare mă refer la partea 
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muzicală, la partea de poezie, de scriere şi tot ceea ce, în viziunea mea, tinde să 

aibă un muzician complex. Este o onoare pentru mine să mă aflu alături de 

dumneavoastră şi vă mulţumesc pentru faptul că aţi ales să fim împreună în 

această dimineaţă, (aplauze).  

Moderatorul: Unul dintre renumiții dascăli pe care i-a avut Petre Brâncuși  
în anii studenției la Conservatorul «Ciprian Porumbescu» din București a fost și 
distinsa profesor  etnomuzicolog Emilia Comișel, despre care o rog să ne 

vorbească pe doamna lector univ. dr. în muzică Lucia Crăciun. 

Lucia Crăciun: Stimat auditoriu, vă rog să-mi permiteți să vă relatez pe 

scurt despre viața și activitatea distinsei profesoare Emilia Comișel. 

Distinsa profesoară ce face parte din pleiada celor care au dus ştiinţa 

muzicală românească în Pantheonul artelor, s-a născut în anul 1913  la Ploieşti, 

printr-o tainică vrere a destinului cu doar trei luni înaintea muzicianului Ion 

Dumitrescu, evocat în cadrul simpozionului „Petre Brâncuși”. Din materialele 

consultate aflăm că în casa părintească existau 10 viori, un violoncel, un pian şi 

un flaut şi că la şedinţele de muzică de cameră, corală şi instrumentală, cum le 

numea profesoara, participau toţi membrii familiei, inclusiv mama. 

Părinţii şi cei şase copii (trei băieţi şi trei fete), care formau acest  ansamblu 

i-au oferit Emiliei Comişel un climat deosebit, o frumoasă viaţă spirituală şi, în 

acelaşi timp primele lecţii de iubire pentru artă, pentru armonie, pentru istoria 

neamului, pentru muzica cultă, dar mai ales, pentru izvorul nesecat de frumuseţi şi 

de inspiraţie pentru creatorii români – folclorul - pentru care ea a ars ca o flacără 

cât a trăit, la toate acestea adăugându-se o corectă îndrumare pentru formarea unui 

bogat şi diversificat bagaj literar şi ştiinţific. 

Ca toţi cei ce au slujit muzica cu devoţiune şi respect, Emilia Comişel a 

intrat în istoria muzicii româneşti şi universale alături de profesorii săi Ioan D. 

Chirescu (teorie şi solfegiu), Alfonso Castaldi (armonie), Alfred Alessandrescu 

(contrapunct), George Breazul (enciclopedia şi pedagogia muzicii), Dimitrie 

Cuclin (estetică muzicală şi forme), Ştefan Popescu (dirijat cor), Paul Jelescu 

(pian). 

Dar, decisiva şi covârşitoarea influenţă în alegerea viitoarei profesii a 

tinerei absolvente a avut-o, datorită personalităţii, a competenţei pedagogice şi a 

operei sale ştiinţifice, savantul român - Constantin Brăiloiu - iniţiatorul 

etnomuzicologiei la nivel mondial şi fostul său profesor de istoria muzicii şi 

folclor, din Conservator, cel care i-a insuflat dragostea pentru „arta de tradiţie 

orală a folclorului muzical, făcând-o să înţeleagă esenţa şi să pătrundă bogăţia 

sufletească şi excepţionala înzestrare în plan poetic şi muzical a poporului 

nostru”. 

Profesoara s-a apropiat de acest domeniu din dorinţa de a-i continua munca 

magistrului său dedicat cu totul slujirii folclorului românesc şi al celui universal, 

ce a avut o uriaşă putere de muncă, socotit un adevărat „geniu al metodei” cum îl 
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numea Andre Schaeffner, dar şi din dorinţa de a se alătura creatorilor primei 

jumătăţi a sec XX, Dumitru Georgescu Kiriac, Gheorghe Cucu, Ion Croitoru şi 

alţii, compozitori de mare sensibilitate, rafinament, şi muzicieni de înaltă clasă, 

care au ştiut să insufle prin excepţionala lor creaţie corală, dragostea pentru 

folclorul românesc. 

Cu o voinţă şi o ambiţie fără preget, calităţi cultivate în casa părintească, 

Emilia Comişel a colindat ţara în lung şi-n lat fie singură, fie însoţită de colegi 

(Mariana Cahane, Elisabeta Moldoveanu, Gisela Suliţeanu, Ovidiu Bârlea, Harry 

Brauner, Mihai Pop), studenţi sau de fiica sa Irina, pentru a culege folclor, astfel 

ajungând la peste 5000 de melodii înregistrate. 

A descoperit, îndrumat şi promovat prin intermediul concursurilor: Floarea 

din Grădină, Măria Tănase, Maria Lătăreţu, Cântec nou din Mehedinţi ş.a., tineri 

talentaţi, deţinători ai unui repertoriu autentic precum Maria Ciobanu, Gheorghe 

Turda, Angelica Stoican, Liviu Vasilică, Gavril Prunoiu, Oana Augustin, Elena 

Jurjescu Todi, Maria Tripon, Cornel Borza, Anuţa Tite şi mulţi alţii.  

Lucrările scrise la un înalt nivel științific, articolele şi studiile 

etnomuzicologice elaborate în vederea apariţiei lor în revistele de specialitate din 

străinătate sau susținute la unele întruniri/simpozioane de prestigiu au fost făcute 

cunoscute în ţări ca Anglia, Germania, Belgia, Franţa, Grecia, Iugoslavia, Italia, 

Canada, Rusia, Bulgaria şi Ungaria. 

Dar, domnia sa nu a fost numai un mentor valoros ci şi un formator de 

vocaţie. În afara multor, foarte multor activităţi în care era angrenată, în anul 1967 

a tipărit, după o îndelungată perioadă dedicată cercetării, muncii de teren, 

imprimărilor, analizelor şi a studiilor serioase întreprinse, primul CURS de 

FOLCLOR MUZICAL, ce conţinea un bogat şi bine documentat material. 

După elaborarea acestui valoros manual, prioritate stringentă a deceniului 6 

al secolului trecut, Emilia Comişel a început deplasările în străinătate pentru 

strângerea celor scrise de savant și contactarea tuturor persoanelor care l-au 

cunoscut cândva pe profesorul său şi aveau date despre el. 

Adună şi publică tot ceea ce a aparţinut ilustrului dascăl, astfel strângându-

se 6 volume de OPERE - CONSTANTIN BRĂILOIU (primele două bilingve), în 

care se disting cronicile, articolele, eseurile, întreaga operă ştiinţifică şi două 

volume de corespondenţă. 

Neobositei admiratoare a personalităţii şi creaţiei muzicianului i se 

recunosc şi atribuie în totalitate meritele de a fi întreprins demersurile necesare 

pentru aducerea în ţara natală a rămășițelor  sale pământești şi de a propune ca 

Institutul de Etnografie şi Folclor din Bucureşti să poarte numele „Constantin 

Brăiloiu”. 

În  munca plină de pasiune căreia generoasa profesoară i-a dăruit mai bine 

de 80 de ani din viață a reușit să antreneze pe discipoli care s-au format în timp. 
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Foştii studenţi: Florin Georgescu, Gheorghe Oprea, Cristina Rădulescu-

Paşcu, Gruia Stoia, Elise Stan, Luminiţa Vartolomei, Irina Dragnea, Steluţa Popa, 

Marioara Murărescu şi mulţi alţii, au devenit specialişti de prestigiu, cercetători în 

domeniul folclorului muzical, descoperitori şi îndrumători ai unor talentaţi 

interpreţi ce provin din diferite zone ale ţării. 

Mulţi dintre urmaşii săi unii eminenţi profesori, alţii deţinători de titluri 

universitare, iar alţii realizatori de emisiuni folclorice la Radio şi Televiziunea 

Română au avut vieţi exemplare şi cariere de excepţie, aşa cum a fost şi cel 

omagiat astăzi - Petre Brâncuşi (1928-1995) - personalitate a muzicii şi 

muzicologiei româneşti, ce a cumulat o serie de funcţii, cu fiecare dintre ele 

probabil, trebuind să plătească un tribut vieţii. Spunem asta despre un om care a 

fost redactor al mai multor publicaţii, director al Editurii Muzicale, profesor şi 

rector la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, preşedinte al Uniunii 

Compozitorilor şi Muzicologilor din România, director al Radiodifuziunii 

Române, director general al Operei Române şi compozitor, care trăind numai 67 

de ani, sigur nu a reuşit să spună tot ce avea de spus. 

Fraţii Comişel, Emilia si Florin (compozitor, pianist, dirijor de cor şi 

orchestră, profesor de armonie şi dirijat la Conservatorul bucureştean şi culegător 

de folclor), precum majoritatea celor amintiţi mai sus, au devenit colegi şi 

colaboratori ai fostei lor profesoare, cultivând o frumoasă şi îndelungată relaţie de 

prietenie cu Petre Brâncuşi, dornici cu toţii să promoveze numai valorile 

autentice. 

Şi toate acestea s-au întâmplat pentru că din fericire ţara aceasta a avut 

OAMENI, care au ştiut ce să facă pentru răspândirea culturii româneşti şi pentru 

crearea unei lumi după chipul şi asemănarea lor, cum frumos scrie prof. dr. în 

muzică Irina Dragnea, despre cea care avea să ne părăsească  în ziua de 18 aprilie 

2010. (aplauze puternice). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Irina Dragnea, Emilia Comişel, Studii, Bucureşti, 2010; 

Irina Dragnea, Emilia Comişel, profesor universitar, etnomuzicolog, Studii, 

Bucureşti, 2011. 

 

                                                     Lect. univ. dr. Lucia Crăciun  

      

               21.05.2011  

  

Moderatorul. Acum, îl invit la cuvânt pe domnul Laurențiu Popescu, tânăr 

profesor de muzică de la Colegiul «Spiru Haret» Târgu-Jiu – fosta Școală 

Pedagogică unde a învățat și profesorul univ. dr. muzicolog Petre Brâncuși. 
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Laurenţiu Popescu: Buna ziua domnule vice-primar, onorat prezidiu, 

onorați domni  și doamne, dragi elevi. 

E o cinste pentru judeţul nostru ca avem un număr atât de mare de invitaţi 

şi auditori la cea de-a IX-a ediţie a Simpozionului „Petre Brâncuși”. Începând din 

acest an, am deosebita onoare de a face parte din comitetul de organizare si pe 

aceasta cale țin să le mulţumesc public pentru încrederea acordata atât domnului 

inginer Titu Pânișoară cât și domnului profesor universitar Cristian Brâncuși 
(aplauze). 

Vreau sa menţionez ca există o oarecare legătură între mine și strălucitul 

muzicolog Petre Brâncuși. Și eu am fost elev unde a învățat dumnealui, la şcoala 

Normală, actualmente Colegiul Național „Spiru Haret”. Am privilegiul de a-mi 

desfășura activitatea didactică în cabinetul de muzică „Petre Brâncuși”, sala 

dotată cu tot ceea ce îi este necesar unui profesor de educaţie muzicală, pentru 

aceasta îi mulţumesc din suflet domnului profesor doctor Gheorghe Gorun, 

directorul Colegiului National „Spiru Haret”… aplauze în sală..., care este şi 

unul dintre modelele mele de viaţă. Dragi elevi, este necesar să ne alegem modele 

de viaţă, aşa cum şi Petre Brâncuşi a găsit între profesorii săi modele autentice 

(aplauze). Unul dintre cei care au contribuit la formarea personalității omului de 

cultura Petre Brâncuși a fost prof. univ. Ion Vicol. 

Am alături două referate despre maestrul Ion Vicol realizate de către 

profesoarele Lucia Pop şi Zoe Patraș. Întrucât dumnealor nu au putut fi prezente, 

îmi revine mie onoarea de a le da citire. 

 

Maestrul Ion Vicol - născut în judeţul Vaslui, comuna Tuţucani 

 

Avea un glas limpede, blajin dar hotărât, zâmbetul îi lipsea arareori. Te 

simţeai imediat bine în pielea ta pentru că îţi ghicea temperamentul şi te însoţea în 

găsirea şi rezolvarea întrebărilor pe care mi le puneam la 18 ani, când am intrat în 

Conservator. 

Ne impresiona prin lipsa de ostentaţie în explicaţiile sale, ştia să pună în 

evidenţă orice nuanţă a discursului muzical, şoptind sau crescând puterea 

sunetului, cât dorea. Înţelegea repede caracteristicile personalităţii noastre în 

formare, ajutându-ne să dăm din noi ce aveam mai adânc, evident sau ascuns. 

Maestrul Vicol a alcătuit cu toată competenţa profesională repertoriul 

ansamblului coral cât şi a cursului de dirijat, trecând prin toate etapele istorice şi 

stilistice atât ale muzicii româneşti cât şi universale. Exemplul său l-am urmat de-

a lungul carierei noastre dirijorale şi pedagogice, bazându-ne pe cunoştinţele 

transmise nouă, atunci, pe gustul său artistic şi profund ştiinţific. 

Ne-a ajutat nu numai în pregătirea de specialitate dar şi în devenirea noastră 

de cetăţeni, făcându-ne să iubim cultura generală, teatrul, natura, prietenia, 

compasiunea şi generozitatea. 
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În vacanţele de vară îl vizitam la Pelişor, unde ne invita la masă, apoi juca 

şah cu noi (ne bătea întotdeauna), citeam din scrierile sale din tinereţe sau din cele 

recente, făceam lungi plimbări prin pădurile castelului în care observa toate 

plantele şi ne vorbea despre virtuţile lor vindecătoare. A organizat de multe ori 

petrecerea Anului Nou la Conservator, având rol principal în obţinerea unei 

atmosfere relaxante, cu glume fără număr. De exemplu: „Ştiţi de ce la 

Conservator se fac 5 ani de studiu? Pentru că şi portativul are 5 linii, deci veţi 

învăţa în fiecare an câte o linie, cu notele pe care le suportă pe ea, deasupra sau 

dedesubt.” Profesorul Vicol a organizat excursii cu toţi studenţii facultăţii de 

pedagogie, pe Dunăre (la Tulcea, Brăila), la Iaşi, unde am dat concerte 

memorabile, dar ne-am bucurat şi de mese festive. Din anul 1962 era nu numai 

şef al catedrei de dirijat de la Conservator ci şi la Institutul Pedagogic de 3 ani 

(Panduri). Deşi avea 63 de ani, nu-şi pierduse nici un fir din răbdarea sa 

proverbială, din corectitudinea pedagogică, din puterea de a instrui şi educa tânăra 

generaţie. 

Studenţii conservatorului şi ai Institutului-Pedagogic (facultatea de muzică) 

nu l-au uitat peste ani. La toate întâlnirile aniversare era primul invitat, era cel mai 

lăudat. Îi plăcea să ciocnească un pahar de vin roşu cu toţi participanţii (studenţi, 

profesori, colegi). Când îl întrebai: „Cum aţi ajuns, maestre, la o vârstă aşa de 

înaintată?” (Avea şi 80 de ani când mai venea la întâlniri), răspundea: „Ei, dragă, 

dacă n-aş fi fost bolnav de inimă de la 28 de ani, probabil nu ajungeam la vârsta 

senectuţii. M-am îngrijit, am dus o viaţă sănătoasă, cu somn la ore fixe, mâncare 

sănătoasă, variată, puţină şi cu zâmbetul pe buze...” 

Cărţile sale: „Cântăm şi învăţăm”, volumele I şi II, ne-au servit exemplar în 

munca de formare a auzului, simţului ritmic, de învăţare a teoriei muzicii de către 

copii şi de sensibilizare a tinerelor suflete. 

N-a avut copii, dar ştiu precis că trimitea lunar bani nepoţilor săi, fie la 

cămin unde stăteau pentru studii, fie în sat, pentru cărţi, îmbrăcăminte etc... 

Dumnezeu a vrut ca aceşti copii să-i recunoască, peste ani, bunătatea şi eforturile, 

astfel că, la rândul lor au avut grijă de Dânsul până s-a stins. 

          De câte ori mă gândesc dacă a fost cineva în viaţa mea care a avut cea mai 

mare influenţă în pregătirea şi modelarea sufletului meu de om, atunci nu pot să 

nu mă gândesc întâi la dragul nostru maestru, Domnul profesor Vicol Ion. 

                                

 

                                                                        Prof. Lucia Pop, Mai 2010 

 

      Omagiu Maestrului şi Profesorului Ion D. Vicol, 
 

Pentru cei ce l-au cunoscut pe Maestrul Vicol, nu cred că am de spus 

lucruri noi. E bine, totuşi, să ne amintim împreună, de acei care ne-au marcat şi 

ne-au format profesional şi ca oameni. 
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Fiind studentă la clasa de „Dirijat cor” a Conservatorului şi apoi asistentă a 

profesorului Vicol, la aceeaşi disciplină, la Institutul Pedagogic, m-am bucurat de 

îndrumarea atentă, încurajarea şi profunzimea competenţei cu care lucra 

întotdeauna. 

Nu exista grabă şi nerăbdare, de aceea subtilităţile, sensurile, înţelesurile 

ascunse ale partiturilor, apăreau ca un miracol pentru noi.... 

Dincolo de specialitatea în care ne pregăteam, am găsit în profesorul nostru 

şi un mentor cu preocupări largi de cultură, în special literare (a frecventat cercuri 

literare, a scris literatură şi piese de teatru).  

Era un spirit viu, un interlocutor plin de umor şi ironie fină. A fost şi un 

redutabil jucător de şah. 

La vârsta senectuţii, îi căutam compania căci era interesantă, plăcută şi încă 

plină de învăţăminte. 

Vocaţia reală de pedagog, şi-a exercitat-o întreaga viaţă iar noi, beneficiarii, 

ne gândim cu admiraţie şi recunoştinţă la personalitatea sa, încă nu destul de pusă 

în valoare. 

Îmi amintesc cu dragoste şi respect de Maestrul nostru I. D. Vicol. 

   

                                                                                Prof. Zoe Patraş 

 

Bucureşti, 30 martie 2010 

                                                 

Laurenţiu Popescu: Iar eu vă mulțumesc pentru atenție (aplauze) 

Moderatorul: Mulțumesc domnului prof. Laurențiu Popescu și vă invit ca 

în continuarea lucrărilor Simpozionului să dă, cuvântul domnului profesor 

universitar dr. Cristian Brâncuşi. Dar, înainte de acest lucru, permiteţi-mi să dau 

citire cv-ului său, deşi, sunt convinsă că mulţi îl ştiu deja. Prin urmare, iată câteva 

extrase din presă: „…dirijor cu o puternică individualitate…”, „…fiecare gest 

surprinde esenţa muzicală într-un mod admirabil…”, „….Orchestra de Cameră 

condusă magistral de către dirijorul-compozitor Cristian Brâncuşi…” etc...  

          Absolvent al Universităţii de Muzică din Bucureşti - secţiile dirijat de 

orchestră şi compoziţie - Cristian Brâncuşi (născut în 1951) a participat la cursuri 

de măiestrie susţinute de  Igor Markevitch (Weimar 1975), Karl Österreicher 

(1976-1977), Sergiu Celibidache (1978-1982). Între anii 1977-1983 a activat ca 

dirijor permanent al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti, ulterior a 

îndeplinit aceeaşi funcţie la Orchestra de Studio a Radioteleviziunii Române. Din 

1990  este dirijor şi membru fondator al Orchestrei de Cameră Radio. În tot acest 

timp,  a prezentat sute de concerte cu un repertoriu variat, de la lucrări preclasice 

la creaţia contemporană. Interesat în promovarea tinerilor artişti, Cristian 

Brâncuşi le-a oferit adesea şansa de a fi solişti în concertele sale, după cum a 
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dirijat şi numeroase concerte alături de nume consacrate ale artei interpretative, 

din ţară şi străinătate. 

Muzician complex, este membru al Uniunii Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România, al Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană 

şi al Societăţii Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali din România. Este 

autor a diverse lucrări camerale, simfonice şi vocal-simfonice. 

Pasionat interpret al muzicii de avangardă este deseori invitat să susţină 

concerte în manifestări de profil ca „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi”, 

„Worldmusic Days” şi alte festivaluri de gen. 

A realizat imprimări pentru radio, televiziune, muzică de film, înregistrări 

speciale pentru casele de discuri Electrecord şi AKSAK (Franţa). Apariţiile sale 

în turnee în Italia, Germania, Polonia, Rusia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 

Ungaria, Filipine, SUA, Spania, Venezuela, Uruguay, Franţa, Serbia  au cucerit 

ovaţiile publicului şi aprecieri elogioase ale presei de specialitate. 

Un moment de succes al carierei sale îl reprezintă concertele susţinute  cu 

Orchestra de Cameră Radio în turneele din Coreea de Sud (2003, 2005) excelent 

primite de  un public entuziast şi numeros. Ca urmare, artistul a fost invitat  să 

dirijeze Orchestra Filarmonicii din Jeonju. 

O altă latură a activităţii sale este şi aceea de formare a tinerilor dirijori.  

Din anul 1992 este profesor asociat al clasei de dirijat orchestră din cadrul 

Universităţii Naţionale de Muzică – Bucureşti. Sub îndrumarea sa s-au format 

studenţi români dar şi din Argentina, Norvegia, Elveţia,  Grecia, Coreea de Sud, 

SUA, parte dintre ei fiind în prezent dirijori recunoscuţi pe plan internaţional. A 

susţinut conferinţe, prelegeri, comunicări la simpozioane, emisiuni la radio şi 

televiziune, concerte-lecţie şi a condus masterate în ţară şi străinătate. În anul 

2003 a primit înaltul titlu de „Doctor în muzică” decernat de Universitatea 

Naţională de Muzică din Bucureşti. Este autorul volumului „Estetica muzicală în 

viziunea lui Dimitrie Cuclin” (2006). 

Să-i dăm cuvântul domnului profesor. (aplauze) 

Cristian Brâncuşi: Vă mulţumesc, doamnă moderator. Aş dori ca, înainte 

de a-mi începe alocuţiunea, să salut pe cei aflaţi în prezidiu, şi, de asemenea, pe 

dumneavoastră, cei din sală, care urmăriţi lucrările acestui simpozion.  

Iniţial, optasem pentru prezentarea profesorului de dirijat de orchestră 

Constantin Bugeanu prin prisma relatărilor a doi foşti colegi ai mei, Bujor Hoinic, 

în prezent prim dirijor al Operei din Ankara şi Răsvan Cernat, fost director şi 

dirijor al Filarmonicii din Constanţa, în prezent dirijor al Operei Naţionale din 

Bucureşti, fost director general în acestă instituţie. Amândoi au avut cuvinte de 

laudă la adresa profesorului nostru. Pornind de la cele două materiale, am ţinut să 

subliniez câteva aspecte care m-au marcat profund, menite a completa 

personalitatea marelui muzician şi pedagog. Prin urmare, iată câteva din  

gândurile mele: 
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Constantin Bugeanu face parte din galeria profesorilor remarcabili pe care 

Universitatea Naţionala de Muzică din Bucureşti i-a avut în deceniile 7-8 din 

secolul trecut. S-a născut în mai 1916, la Ploieşti şi a urmat studiile muzicale la 

Conservatorul Municipal din Timişoara şi Bucureşti, în perioada 1927-1940. În 

paralel a studiat filozofia la facultatea de profil din Bucureşti. În timpul 

războiului, între anii 1940-1942 s-a specializat în dirijatul de orchestră cu 

Klemens Krauss, renumit dirijor si pedagog, la Salzburg, în Austria. După teribila 

conflagraţie mondială a activat ca dirijor la Compania Operei Comice din 

Bucureşti, la Filarmonica din capitala României, şi la Opera Română din Cluj-

Napoca. O perioadă a fost directorul acestei instituţii, pentru ca mai apoi să 

conducă destinele instituţiei similare din Bucureşti. De numele lui Constantin 

Bugeanu se leagă activitatea Orchestrei Simfonice a Cinematografiei, între anii 

1962-1968. De asemenea, a fost directorul muzicii si consilier al Ministerului 

Culturii. Între anii 1967 si 1976 - prin urmare, până la vârsta de 60 de ani, a fost 

profesor al clasei de dirijat orchestră din, pe atunci, Conservatorul bucureştean. A 

fost, de altfel, singurul profesor al acestei discipline în acea perioadă. Atunci când 

m-am hotărât să apuc drumul dirijatului de orchestră, adică prin clasa a 

unsprezecea, un argument hotărâtor a fost şi faptul că aveam de la cine învăţa, 

profesorul Bugeanu fiind binecunoscut în viaţa muzicală a ţării. Ştiam că 

admiterea nu era un lucru de joacă, trebuia să fii bine pregătit în toate domeniile 

muzicii - teorie, armonie, contrapunct, forme, instrumentaţie, orchestraţie, 

estetică. Între materiile de bază, aşa cum am spus, se afla armonia şi îmi face o 

mare plăcere să subliniez modul exemplar în care m-a pregătit, în acea perioadă, 

maestrul Doru Popovici, aici de faţă. 

S-ar putea vorbi mult despre cum decurgeau orele de dirijat, despre 

substanţa deosebită a prelegerilor. Maestrul Bugeanu ţinea şi cursurile - la care 

participau toţi studenţii clasei (opt în intervalul 1971-73) - şi seminariile, 

individuale, bine organizate şi coordonate. Dar pregătirea nu se făcea doar la 

clasă. Cel puţin o dată pe săptămână ne duceam, pe rând, la reşedinţa sa. Acolo, 

întrevederile durau ore întregi. Ştiam ora la care începeam, de regulă 5 sau 6 după 

amiaza şi cel mai adesea plecam după ora 22. Soţia sa, dna Cristina, actriţă a 

Teatrului Naţional din Bucureşti, ne primea întotdeauna cu multă amabilitate 

afişând un zâmbet inconfundabil. Inutil să menţionez că profesorul nu a făcut 

niciodată vreo aluzie la recompensă pentru munca suplimentară. 

Sistemul său pedagogic-dirijoral era bine structurat pe trei paliere, fiecare 

cu câte trei diviziuni. Era prinsă aici întreaga tehnică dirijorală, fiecare problemă 

putând fi studiată fie separat fie în corelaţii diverse. Dar sistemul său teoretic, cu 

implicaţii majore în practica specifică, era dublat de un sistem estetico-filozofic. 

la fel de bine construit şi el. Atunci am luat contact cu noţiuni fundamentale cum 

ar fi semantica muzicală, altfel spus, ceea ce se află în spatele sunetelor, ceea ce ar 

trebui pus în valoare în structura muzicală pentru ca impactul asupra conştiinţei 

umane să fie cât mai convingător. Discutam vreme îndelungată despre 
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fenomenologia muzicală, termen destul de nou, la vremea respectivă, în 

dezbaterile din domeniu. În esenţă, este definirea amănunţită a structurii muzicale 

şi modalitatea de îmbinare cu structura/structurile următoare. Altfel spus, 

abordarea unei lucrări muzicale de pe principii dramaturgice. Constantin Bugeanu 

stăpânea foarte bine acest subiect. De altfel, a semnat comentariul consistent al 

acestui termen în „Dicţionarul de termeni muzicali” apărut în anul 1984 sub 

îngrijirea lui Zeno Vancea. Nu ştiam cât de bine o să-mi prindă această experienţă 

peste numai câţiva ani, atunci când l-am întâlnit pe Sergiu Celibidache, între 

altele, fenomenolog de temut. Maestrul Bugeanu era renumit pentru analizele sale 

de forme. Au rămas până astăzi renumite analizele lucrărilor „Pelleas şi 

Melisande” de Claude Debussy, „Preludiul la unison” de George Enescu ori 

„Preludiu simfonic” de Ion Dumitrescu. De curând, în pregătirea unui concert 

simfonic, am luat de la biblioteca Radio, partitura „Serenadei pentru orchestră de 

coarde” de Antonin Dvorak, în care am găsit însemnările asupra formei muzicale 

efectuate de profesorul meu de dirijat. Cu mare satisfacţie am constatat cât sunt de 

pertinente acele adnotări. Constantin Bugeanu este cel ce a pus în practică 

solmizatia perfectă, adică solfegierea reală. În practica muzicală seculară vezi o 

anume notă - să spunem fa #, dar în intonaţie spui fa, vezi si b dar pronunţi si. La 

fel pentru dublii diezi ori bemoli şi mai rar triplii accidenţi. Sistemul pus la punct 

de maestrul Bugeanu denumea, pe baza vocalelor şi a unor consoane, fiecare 

înălţime, sistem care se putea aplica indiferent de gradul de modificare prin 

alteraţii muzicale. Din păcate, sistemul nostru de învăţământ, aflat într-o 

interdependenţă firească internaţională, a fost prea puţin receptiv la o astfel de 

iniţiativă. Din această solmizaţie corectă, s-a născut stenosolfegiul, o etapă care 

facilitează mult aprofundarea partiturii. Prin aceasta se făcea o anume reducţie, pe 

orizontală a lucrării, subliniindu-se numai pilonii principali, punctele de sprijin în 

plan melodic şi armonic. 

Cu multă emoţie rememorez luna iulie 1973, când ne-am aflat în practica 

de vară cu o orchestră de studenţi ai conservatorului bucureştean la Salonta, lângă 

Oradea. Misiunea noastră era să pregătim, prin repetiţii zilnice, mai multe 

concerte simfonice pe care le-am prezentat publicului orădean. Maestrul Bugeanu 

ne-a însoţit şi supraveghea buna desfăşurare a activităţii artistice. Pentru cei patru 

studenţi ai clasei de dirijat care am participat la această acţiune beneficiul a fost 

impresionant - repertoriu, repetiţii cu orchestra în fiecare zi, confruntarea cu 

publicul în concertele simfonice. Aproape în fiecare seară, după ce se dădea 

stingerea, ne retrăgeam cu profesorul nostru şi continuam dezbaterile pe marginea 

partiturilor, ore întregi. Pasiunea lui pentru muzică şi dirijat era exemplară şi 

făcea orice să ne-o transmită şi nouă, învăţăceilor. Îi sunt profund recunoscător 

pentru aceasta şi sunt convins că a fost un mare exemplu pentru generaţia noastră 

de studenţi. ...Cam acestea au fost gândurile pe care le-am aşternut pe hârtie într-o 

seară, despre cel care a fost Constantin Bugeanu, o mare personalitate a 

pedagogiei dirijatului de orchestră. Sigur, rememorând perioada respectivă, simt 
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că mi se pune un nod în gât şi, vă rog să mă scuzaţi, încerc să-mi revin.... Trecând 

peste acest moment, vreau să subliniez o a doua etapă a unei donaţii de DVD-uri 

pe care o fac către Colegiul Naţional „Spira Haret” din Târgu-Jiu (aplauze). Este 

vorba de o colecţie de 10 DVD-uri dintre care 3 sunt duble, cu spectacole celebre 

de operă, cu distribuţii cu totul speciale. Sper din tot sufletul să prindă bine 

procesului de învăţământ (aplauze). În încheiere aş dori să mulţumesc din suflet 

autorităţilor locale, Consiliului Local, domnului dr. inginer Florin Cârciumaru 

personal, pentru ajutorul pe care ni-1 acordă cu deosebită generozitate. Îi 

mulţumesc, de asemenea, în numele meu şi al familiei noastre domnului Titu 

Pânişoară, care depune eforturi extraordinare pentru buna desfăşurare a acestui 

simpozion şi pentru editarea volumelor dedicate, în ultimă instanţă, memoriei 

profesorului universitar, doctor, muzicolog Petre Brâncuşi. Mulţumesc, de 

asemenea tuturor invitaţilor pentru efortul de a veni aici, pentru cuvintele 

emoţionante spuse aici despre personalităţile evocate şi în mod deosebit aş dori să 

mulţumesc doamnei Ilinca Dumitrescu şi domnului Vasile Macovei, soţul 

dumneaei, pentru recitalul care ne aşteaptă în câteva clipe. Vă mulţumesc pentru 

atenţie! (aplauze puternice). 

 

                                                                                    Cristian Brâncuşi 

                                                                                            Mai 2011 

 

                   Despre profesorul meu, Constantin Bugeanu 

 

Este destul de greu să definesc personalitatea lui Constantin Bugeanu, 

pentru că nu-1 pot încadra într-un domeniu sau într-o categorie strictă. Dânsul a 

fost un intelectual al muzicii, un om dotat cu o capacitate de muncă enormă iar 

multiplele domenii în care se exprima îl duceau spre o finalizare la cel mai înalt 

nivel. Pentru relevarea unei singure fraze muzicale, dirijorul Bugeanu studia în 

detaliu partitura, orchestraţia, contrapunctul, armonia, linia melodică şi structura 

formei, pedagogul Bugeanu folosea toate strategiile pentru a implanta în mintea 

studentului toate ştiinţele de mai sus, muzicologul Bugeanu descoperea noi forme 

muzicale în aceeaşi frază iar psihologul Bugeanu citea printre rânduri semnificaţii 

mult mai adânci, răsturna valorile sau lumina pur şi simplu anevoiosul drum. 

Intelectul marelui maestru se datora unei vaste culturi; la o vârstă înaintată, 

Constantin Bugeanu continua să citească, să se documenteze şi era în stare să ia 

totul de la capăt dacă simţea nevoia. Datorită acestui fapt, o lecţie de dirijat 

însemna pentru mine nu numai învăţarea partiturii, dar mai ales contextul: 

personalitatea compozitorului, perioada istorică, artele frumoase din epoca 

respectivă şi multe altele. Profesorul meu era un om care se apleca cu cea mai 

mare atenţie asupra detaliilor, îl interesa să descopere ce picturi l-ar fi impresionat 

pe Debussy înainte de a compune „La mer”, se exalta la apariţia fulgerătoare a 

unui fa diez în măsura a opta şi analiza cu atenţie toate interpretările pe care le 
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avea la îndemână, reuşind să recunoască auditiv doar după câteva măsuri, dacă 

lucrarea era dirijată de Furtwängler, Karl Böhm sau Karajan, sau oricare alt 

dirijor. Făcea analiza formei muzicale la modul excepţional şi a lăsat în urmă o 

pleiadă de dirijori care deţin „cheia” analizei perfecte. 

Toţi colegii mei de facultate sunt dirijori profesionişti la ora actuală. Clasa 

maestrului Bugeanu a fost în perioada anilor 1969 - 75 o binevenită împrospătare 

a artei dirijorale în Romania. Şi pe plan internaţional, ştiu că maestrul Bugeanu a 

avut numeroşi studenţi. Pe doi dintre ei, i-am cunoscut în Turcia: Carmen 

Morales, care dirija Opera din Istanbul cu 20 de ani în urmă şi Selman Ada, care 

şi acum este dirijor la Opera din Mersin. 

În perioada comunistă cuvântul „multilateral” devenise obiect de glume 

ironice, întrucât ne dezvoltam multilateral şi produceam epoca de aur. Dar despre 

Constantin Bugeanu trebuie să recunosc că a fost un om cu adevărat multilateral 

prin ştiinţa pe care o deţinea. Pentru a deveni bun dirijor, spunea dânsul, trebuie 

neapărat să ştii să compui muzică, altfel nu ai cum să înţelegi procesul de creaţie. 

Trebuie să fii bun orchestrator ca să poţi citi la pian partiturile, ca să analizezi 

orchestraţia altuia. Să fii muzicolog, să fii pedagog în faţa orchestrei, să fii 

diplomat şi bun strateg în timpul repetițiilor. Constantin Bugeanu avea toate 

aceste însușiri: era și dirijor, și muzicolog și dascăl, și compozitor și estetician… 

dar mai presus de toate un mare om: darnic, simplu, naiv ca un copil, bun, 

optimist. 

O personalitate și o carismă ce nu pot fi uitate de cei ce l-au cunoscut, un 

suflet emotiv și plăpând pentru cei care l-au iubit. 

 

                                                     Bujor Hoinic, Ankara, 15 aprilie 2010 

   

 

                                                              * * *                               

 

Chiar dacă întâmplarea a vrut ca în cei zece ani petrecuţi în Conservatorul 

de Muzică „Ciprian Porumbescu” - ca student al clasei de dirijat şi apoi al celei de 

Compoziţie - să nu beneficiez de îndrumarea didactică a profesorului Petre 

Brâncuşi, am avut în schimb şansa de a studia sub îndrumarea unora dintre 

reputaţii maeştri sub privirea cărora a evoluat şi cariera domniei sale. Îi voi evoca, 

aşadar, pe trei dintre ei, personalităţi de maximă anvergură în lumea noastră 

muzicală şi totodată excepţionali pedagogi, îndrumarea lor mi-a influenţat 

covârşitor destinul, cariera şi chiar personalitatea. 

Nu doar din curtoazie, deschid această prea scurtă mărturie cu doamna 

Emilia Comişel, pe atunci titulara Catedrei de Folclor. Recunosc că, intrând în 

facultate, nu prea înţelegeam rostul acestei discipline în cadrul învăţământului 

muzical academic. Sub impresia surogatelor de producţie folclorică, difuzate cu 
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insistenţă de radio şi, mai târziu de televiziune, interesul meu pentru folclor era 

aproape de cota zero. În desfăşurarea vizuală şi mai ales în dansul şi în muzica 

populară de atunci, domneau artificialul şi gustul îndoielnic. 

În plus, cunoscusem câţiva aşa zişi „creatori de artă populară”, persoane 

lipsite de pregătire teoretică şi de avantajul contactului direct cu adevărata artă a 

poporului român. Mimau spiritului naţional şi, pervertind originalul, diminuaseră 

interesul publicului cultivat, până aproape de ignorare. Adevăratul fond muzical 

autohton, încărcat cu semnificaţii de profunzime abisală şi cu nobilă spiritualitate, 

se sufoca sub povara improvizaţiilor lipsite de autenticitate, de adevărată trăire, 

incapabile să transmită vibraţia ethosului naţional. În acel context de refuz al 

kich-ului folcloric am întâlnit-o pe Emilia Comişel care mi-a deschis ochii şi mi-a 

modificat radical poziţia faţă de creaţia populară în general şi cu deosebire faţă de 

cea românească pe care de atunci încoace o îndrăgesc şi o consider muzica cea 

mai originală, mai încărcată de semnificaţii şi mai apropiată de perfecţiune. Nu 

am fost singurul asupra căruia efectul lecţiilor doamnei Comişel a avut un efect 

benefic. Indiferent de aspiraţii, de pregătire şi de fire, nu exista student care să nu 

fie atras de discursul ei pasionant, plin de neaşteptate informaţii. Dincolo de 

perfecta cunoaştere, în profunzime, a frumuseţilor şi tainelor muzicii populare 

româneşti din absolut toate regiunile ţării, îşi cucerea auditoriul prin dăruirea şi 

dragostea cu care dezvolta subiectul abordat. Nu se arăta autoritară, nu se prevala 

de ascendentul poziţiei universitare şi nu impunea studenţilor o disciplină rigidă, 

Şi totuşi o ascultam, fermecaţi de fervoarea cu care ne dezvăluia comorile 

cântecului românesc. Când intona, cu simplitate dar imensă căldură, frântura unei 

melodii, sau când asculta împreună cu noi vechi înregistrări fonografice, cu 

inerente şi înduioşătoare imperfecţiuni tehnice, pline de farmec retro dar şi de 

autenticitate şi viaţă, chipul i se lumina şi o simţeam cu toţii transportată în lumea 

curată, simplă şi minunată a adevăratului suflet românesc. 

O altă efigie pe care o port cu stimă şi emoţie în memorie este cea a 

dirijorului şi profesorului Dumitru D. Botez. Îl admiram încă înainte de a trece 

pragul Conservatorului. Era cel mai bun maestru de cor al acelui timp şi, sub 

conducerea lui, Corul Filarmonicii „George Enescu” urcase pe culmile împlinirii 

artistice. L-am cunoscut, chiar în prima zi a examenului de admitere. Paralizat de 

emoţie, dădeam prima probă: dicteul muzical. Tracul inerent al primului pas pe 

drumul profesiei alese, se dubla prin dificultatea probei în sine. D. D. Botez a 

intrat în sală zâmbitor, destins, afişând o bunăvoinţă şi chiar o afecţiune care au 

topit instantaneu tensiunea instalată apăsător asupra noastră, a tuturor. 

În perioada acelui concurs de admitere, maestrul Botez tocmai îşi încheia 

mandatul de Rector al Conservatorului. A fost primul dintre cei trei Rectori care 

au ţinut în mână destinele Conservatorului în anii studenţiei mele. I-a succedat 

profesorul Victor Giuleanu şi, în perioada premergătoare Licenţei mele în 

Compoziţie, profesorul Petre Brâncuşi. 
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L-am reîntâlnit pe maestrul Botez chiar în prima zi de curs. Aveam şansa să 

mă număr printre studenţii clasei lui de „Dirijat Coral Academic”. Foarte curând 

m-a ales să fac parte dintr-un mic grup de discipoli cărora, cu generozitate, a dorit 

să le ofere un plus de îndrumare în arta dirijatului coral şi orchestral. Puţini îşi 

mai amintesc astăzi că D. D. Botez a fost şi un excelent dirijor de orchestră. 

Păstrez vii în amintire repetiţiile pentru unul dintre concertele lui cu Filarmonica 

„George Enescu”: dirija „Requiemul” de Verdi cu aceeaşi dezinvoltură, distincţie, 

expresivitate şi eficienţă cu care conducea concertele a capélla. Pe câţiva dintre 

noi, printre care Cornel Calistru şi Nicolae Racu, ne invita frecvent acasă la el, 

duminică dimineaţa, ca să continuăm în linişte studiul şi, ceea ce în ziua de astăzi 

pare de neconceput, o făcea din simplă dăruire pedagogică, fără nici o 

recompensă materială. Cu toţii ne simţeam aproape incluşi în familie, înconjuraţi 

de atenţie şi bunătate. Acel climat destins, de extremă civilitate, era asigurat şi de 

întâlnirea cu ceilalţi membri ai familie, în special cu Doamna Botez. Ei i se 

datorau confortul spiritual şi căldura casei, care se revărsau şi asupra noastră. Şi, 

evident, se cuvine să amintesc distinsa prezenţă a fiicei maestrului, Irina, pianistă 

acompaniatore de înaltă clasă şi cadru didactic în Conservator. Se căsătorise de 

curând cu Paul Staicu, cornist de clasă internaţională, care tocmai începea să se 

afirme şi ca dirijor. Avea o înzestrare aparte, de care maestrul Botez era conştient 

şi foarte mândru. Cu siguranţă i-a oferit şi lui îndrumări preţioase şi roadele s-au 

văzut rapid, Paul Staicu ajungând unul dintre dirijorii cei mai bine cotaţi ai ţării. 

Decenii mai târziu, destinul a vrut să-i succed la pupitrul şi la conducerea 

Orchestrei Filarmonice din Constanţa pe care a creat-o şi a cărei valoare i se 

datorează. Veteranii ei vorbesc întotdeauna la superlativ despre Paul Staicu. 

Studiul dirijatului coral şi orchestral cu D. D. Botez era în mare măsură 

îndreptat spre acurateţea gestului, respectând anumite scheme de tactare care 

puteau asigura fluenţa şi, mai ales, expresivitatea, fără a propune o frumuseţe 

exterioară a demersului, întocmai cum aveam să învăţ mai târziu de la ceilalţi 

mari maeştri pe lângă care am ucenicit. Unul dintre aceştia, care cu siguranţă m-a 

modelat determinant şi mi-a oferit cea mai completă şi complexă îndrumare în 

arta dirijorală dar şi în domeniul general muzical, ba chiar şi de gândire şi 

orientare în sferele înalte ale sistemelor filozofice, a fost Constantin Bugeanu. L-

am întâlnit relativ târziu, după ce profitasem de îndrumările lui Iosif Conta, 

Franco Ferrara şi, mai ales, Sergiu Celibidache. Am trăit aproape paisprezece ani 

în preajma acestui extraordinar maestru, ca student, apoi ca discipol apropiat şi, în 

sfârşit, la invitaţia domniei sale, timp de aproape doi ani, ca lector la Clasa de 

Dirijat Orchestral a Conservatorului din Bucureşti, unde revenise ca profesor, 

după o îndelungă absenţă. 

Probabil că sunt unul dintre muzicienii care l-au cunoscut cel mai bine pe 

Constantin Bugeanu, petrecând o parte importantă a vieţii mele în preajma lui. 

Am regăsit la el cele mai multe dintre principiile pe care le descoperisem înainte 

cu uimire şi încântare la Sergiu Celibidache. Diferenţele erau nesemnificative şi 
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puteau demonstra că întregul lui edificiu teoretic, întregul sistem îi aparţinea, dar 

aşa cum este bine şi firesc, folosise germeni ai unor principii descoperite de 

celebri înaintaşi, maeştri ai artei dirijorale sau pedagogi de geniu. Şi, ceea ce este 

extrem de important, Bugeanu nu oferea îndrumări limitate în direcţia dobândirii 

unor rezolvări facile şi parţiale, ci edificarea unui sistem complex, unitar şi 

coerent, care aborda şi rezolva atât probleme capitale, de natură teoretică şi 

ideatică, cât şi modalitatea „întrupării” lor în muzică prin actul exprimării 

corporale, gestuale. 

Pentru Constantin Bugeanu totul trebuia să pornească de la studiul 

partiturii, dar nu prin observarea unor detalii sau elemente nesemnificative. Se 

începea cu o analizează extrem de riguroasă a formei, analiză scrisă, care pentru 

neiniţiaţi semăna cu o imensă ecuaţie. Mă grăbesc să precizez că, la fel ca mulţi 

dintre muzicienii şi dirijorii însemnaţi, maestrul poseda cunoştinţe aprofundate de 

matematică. Cu toate că, sau poate tocmai pentru că absolvisem şi Secţia de 

Compoziţie la clasa marelui compozitor şi muzicolog Ştefan Niculescu, care la 

rândul lui urmase studii de matematică, la început metoda de analiză a lui 

Constantin Bugeanu m-a nedumerit. Treptat am înţeles că dacă sistemele utilizate 

de compozitori sau muzicologi au ca scop doar relevarea unei structuri 

constitutive a operei muzicale, analiza practicată de dirijori trebuie să găsească 

tocmai modalitatea care să permită recompunerea operei muzicale. Pentru a putea 

recompune, recrea opera, având la dispoziţie doar semnul grafic care trebuie să 

reveleze construcţia sonoră, menită la rândul ei să declanşeze stări afective 

complexe („de la semn la semnificaţie”), sistemul lui Bugeanu făcea apel şi la 

filozofie, în speţă la fenomenologie, ca fir al Ariadnei pentru găsirea drumului 

ideal spre „adevăr”. 

O altă componentă a sistemului de pregătire a viitorilor dirijori era 

înfăptuirea proiectului de interpretare prin intermediul gestului funcţional dar 

expresiv. Legea fundamentală era organizarea schemelor de tactare prin marcarea 

timpilor, dar apelându-se la principiul căderii libere şi a reculului, a proporţiilor 

mişcării, etc. 

Extrem de original era mijlocul de redare sonoră a intenţiilor dirijorale, 

printr-o execuţie vocală a studenţilor dirijori care nu consta în fredonarea 

melodiei ci într-o solfegiere în sistemul inventat de el, care oferea posibilitatea 

urmăririi evoluţiei tonale a lucrării. Pentru mine, o nesperată şansă a fost şi aceea 

că maestrul Bugeanu era specializat deopotrivă în muzica de operă şi în cea 

simfonică. Evoluase ani îndelungaţi în ambele genuri şi manageriase chiar şi 

unele dintre cele mai importante instituţii muzicale ale ţării. 

Din punct de vedere al relaţiei umane, era foarte important să reuşeşti să 

operezi o distincţie între impresia superficială şi cea de profunzime. Sub 

aparenţele de severitate se ascundea de fapt o persoană timidă, ca majoritatea 

marilor artişti. Îşi proteja adevărata fire, caldă şi plină de simţire, sub masca unei 

false durităţi şi a unei apăsate intransigenţe. Îşi iubea enorm meseria şi îi iubea în 
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egală măsură pe cei care dovedeau pasiune pentru muzică, pentru cultură în 

general şi, evident, pentru arta dirijorală. 

Era extrem de pasionat şi de pedagogie, de dorinţa de a împărtăşi comorile 

de cunoaştere acumulate. Extrem de ordonat, chiar meticulos, îşi proteja cu toată 

hotărârea tezaurul, pentru el de nepreţuit, al nenumăratelor partituri şi discuri 

achiziţionate cu mari şi grele privaţiuni şi sacrificii, de-a lungul vieţii. A avut şi 

norocul unei minunate relaţii conjugale cu actriţa Cristina Bugeanu, o fiinţă 

admirabilă, care îl adora şi care se transformase într-un adevărat alter-ego al 

maestrului, punându-şi în plan secund viaţa personală şi cariera, pentru a-i netezi 

lui toate asperităţile drumului spre împlinire. 

Constantin Bugeanu a avut nenumăraţi discipoli. Majoritatea dirijorilor 

importanţi ai generaţiei de mijloc dar şi a celei care se îndreaptă spre senectute, îi 

datorează enorm, dacă nu chiar totul. 

Printre cei care au sorbit din izvorul limpede al cunoştinţelor sale multiple 

au fost nu numai dirijori ci şi interpreţi de prestigiu, muzicologi şi oameni care au 

marcat, în diferite moduri, traseul muzicii româneşti. Printre ei, profesorul şi 

muzicologul Petre Brâncuşi care, dincolo de remarcabila carieră didactică şi de 

muzicolog, şi-a asumat şi rolul, extrem de important, de conducător al unora 

dintre cele mai prestigioase instituţii de artă şi cultură. Cu siguranţă, ascensiunea 

profesională s-a datorat şi faptului că s-a format în atmosfera spirituală dominată 

de cei trei mari maeştri aici evocaţi şi a preluat mult din imensul lor bagaj de 

ştiinţă. Am certitudinea că, în ceea ce îi priveşte, au fost cât se poate de satisfăcuţi 

de rezultatul efortului lor. 

 

                                                                                      Răsvan Cernat 

 

Moderatorul: Maestrul Doru Popovici este compozitor, muzicolog, 

scriitor. S-a născut la Reşiţa în 1932. Şi-a început studiile la Conservatorul 

municipal din Timişoara (1942-1944), ulterior urmând studii particulare. Între 

1950 şi 1955 a fost student al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din 

Bucureşti având ca profesori pe Mihail Andricu şi Mihail Jora (compoziţie) şi 

Theodor Rogalski (orchestraţie). În 1968 a participat la cursurile de vară de la 

Darmstaat (Germania) şi tot în acelaşi an a devenit redactor al Radiodifuziunii 

Române din Bucureşti. Autor prolific, a abordat aproape toate genurile muzicale. 

Dacă la început s-a aflat sub influenţa impresionismului, iar mai apoi a îmbinat 

serialismul cu modalismul, perioada cea mai substanţială a creaţiei sale stă sub 

semnul muzicii byzantine şi psaltice. Primordială este melodia de factură lirică, 

ceea ce impune o anume atmosferă dominantă în tot discursul său muzical. În 

1972 a primit Premiul Academiei Române şi în mai multe rânduri a fost premiat 

de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Dintre lucrările mai 

importante cităm: Operele - Prometeu (1958), Mariana Pineda (1966), 

Interogatoriul din zori (1974-1975), Noaptea cea mai lungă (1977), poemul 
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coregrafic Nunta (1969-1971), cantatele Porumbeii morţii (1957), Omagiu lui 

Palestrina (1966), cantata dramatică 1877 (1976), Odă lui Mihai Viteazul (1979), 

Omagiu lui Burebista (1979). A scris, de asemenea, poeme, schiţe simfonice, 

concerte şi simfonii, muzică de cameră, vocală şi instrumentală, precum şi lucrări 

corale. 

Salutăm încă odată prezenţa maestrului Doru Popovici şi-i mulţumim 

pentru colaborare (aplauze). 

Doru Popovici: Mulţumesc doamnei pentru emoţionanta prezentare şi rog 

să-mi dea o copie pentru că vreau să s-o prezint şi la revistele unde lucrez eu...O 

să vă dezamăgesc pentru că revistele în care au fost defăimaţi Dumnezeu, 

Mântuitoru, Fecioara Maria, Eminescu, eu nu scriu. Este un legământ cu tatăl 

meu, să nu mă consideraţi un nostalgic comunist, tatăl meu a fost un mare luptător 

împotriva dictaturii staliniste. A fost arestat la 15 august 1957, condamnat la ani 

grei de temniţă şi ucis la Gherla, aruncat într-o groapă comună. Tatăl meu vitreg, 

dirijorul Mircea Popa, care adesea a dirijat la Craiova, a fost dat afară de la Opera 

din Timişoara, deşi a fost decorat de două ori cu „Premiul George Enescu” în 

perioada interbelică. Fratele meu, doctorul Zeno Popovici, academician, a fost şi 

el dat afară din facultate pe motive de dosar „nesănătos” şi, în zilele noastre, el 

face carieră mondială. Nu ştiu cât de valoros medic este, eu nu mă pricep la 

medicină dar ştiu că de două ori pe lună este chemat să prezinte operaţiile lui de 

plămâni şi de esofag care au fost şi subiecte de doctorat. Vorbeşte 11 limbi (!) şi 

de 20 de ani nu operează decât bolnavi de cancer. Nu se pune problema vindecării 

bolnavilor respectivi, ci doar de prelungirea vieţii lor. 

Eu, deşi am terminat Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti cu 

„foarte bine” la clasele maeştrilor Mihail Jora, Mihail Andricu, Theodor Rogalski 

şi Paul Constantinescu, între anii 1955 şi 1968, nu am putut obţine nici un post, 

tot din pricina dosarului „nesănătos”. Îi mulţumesc, încă odată, doamnei care mi-a 

făcut o emoţionantă prezentare... „non multa sed multum”. Tăria mea s-a legat de 

faptul, în virtutea căruia, eu nu am avut nici o slujbă la stat, şi, în acest context, 

am putut să fiu mai liber şi să nu primesc lecţii de la şefi - majoritatea lor, 

slugarnici faţă de mai marii lor! 

 

                                                              * * * 

Şi acum ceva despre mine. Mi-s bănăţean. Am scris mult despre Banat. 

Dar sunt foarte legat şi de Oltenia, care, prin sublimii ei creatori, a intrat în 

ETERNITATE! Să nu uităm că genialul Constantin Brâncuşi a avut mult caracter 

şi nu a uitat că e un fiu de ţăran din paradisiaca Oltenie! (aplauze). Am conceput 

ópus-uri despre Constantin Brâncuşi, Tudor Arghezi, despre Ion Ţuculescu, Radu 

Gyr, George Breazul, Victor Giuleanu şi Petre Brâncuşi. Toţi aceştia - admirabili 

„oameni între oameni...au pus Oltenia în dialog cu VEŞNICIA” (aplauze). 

În această ambianţă am colaborat cu pianista, de talie mondială, Ilinca 

Dumitrescu, care mult a mai făcut pentru muzica românească şi, mai ales, pentru 



63 
 

popularizarea operelor lui George Enescu, Mihail Jora, Paul Constantinescu şi Ion 

Dumitrescu. Împreună cu tovarăşul ei de viaţă - Vasile Macovei - Ilinca 

Dumitrescu mi-a tălmăcit multe lucrări în ţară şi peste hotare. A fost distinsă cu 

„Premiul Academiei” pentru volumul dedicat lui Mihail Jora - cel care i-a dedicat 

şi o expresivă „Sonatină”; ea a fost preţuită de ministrul Culturii din Italia, care i-

a conferit titlul de „Comandor al Italiei”. Nu pot a nu sublinia că, sub preşedinţia 

tatălui - compozitorul, muzicologul, scriitorul şi profesorul Ion Dumitrescu - 

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor a cunoscut o „perioadă de aur”... 

continuată cu succes, de alţi doi fii ai Olteniei - români „filoromâni”: Petre 

Brâncuşi şi Nicolae Călinoiu. E bine să se ştie că, înainte de anul 1990, peste 30 

de compozitori români de „muzică grea”, puteau trăi din compoziţii, în „lux”! În 

zilele noastre, peste 30 de creatori sunt excluşi din programele de concert şi din 

respectivele spectacole de „muzică grea”!!! 

 

                                                * * * 

 

                                                   Dragi gorjeni, 

 

 

Vă rog mult, foarte mult ca satul Ogrezeni, unde s-a născut creatorul Ion 

Dumitrescu, să poarte numele lui, având în vedere că fără aportul lui, istoria artei 

noastre sonore nu ar avea forma de corp bine constituit! 

În încheierea celor spuse de mine, pot afirma, cu o legitimă satisfacţie, că 

Simpozionul Naţional „Petre Brâncuşi”, ediţia a IX-a, Târgu-Jiu, 21 mai 2011, 

poate fi socotit o impresionantă reuşită. Ca „motto” al acestui simpozion, putem 

pune cuvintele lui Ovid Densuşianu, după care „...tradiţia bine înţeleasă e ca o 

coloană de marmură, preluată de la un templu vechi, pentru a înălţa unul 

nou...”(aplauze) 

Moderatorul: Mulţumim încă odată maestrului Doru Popovici şi acum 

avem deosebita plăcere de a urmări un minunat recital susţinut de doamna Ilinca 

Dumitrescu şi de fagotistul Vasile Macovei. Programul conţine o serie de piese 

inspirate din repertoriul compozitorilor: Robert Schumann, Frederic Chopin, Ion 

Dumitrescu. Robert Schumann - Arabesca, op. 18, Chopin - Două Mazurci, în fa 

# minor şi la minor, Ion Dumitrescu - Cinci cântece aromâneşti, transcripţie 

pentru fagot şi pian (de Vasile Macovei), Elegie pentru fagot şi pian, pe o temă de 

colind din secolul al XVII-lea de Doru Popovici, Paul Constantinescu - Trei piese 

pentru pian: Joc, cântec şi Joc dobrogean (Toccata), Camil Saint-Saens - Lebăda, 

transcripţie pentru fagot şi pian. Ilinca Dumitrescu şi Vasile Macovei. (aplauze). 


