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Au trecut anii peste noi şi aş spune că au trecut frumos.

La mine şi graţie întâlnirii cu oameni frumoşi, 

dăruiţi profesiei de peste timp şi încărcaţi cu amintiri, 

adevărate lecţii de viaţă şi istorii vii ale instituţiilor de 

cultură în care cu pasiune au muncit. În plus, 

ei sunt şi voci pentru mari români pe care au avut onoarea 

să-i cunoască, ba mai mult, să-i aibă prieteni. 

Cele mai calde mărturisiri despre Maria Tănase, 

Ioana Radu, Maria Lătăreţu, Fărâmiţă Lambru 

aveam să le aflu cu mulţi ani în urmă de la graficianul 

Gabriel Bratu, cel care îmi făcea totodată cunoştinţă cu un 

univers numit cândva Casa Regională a Creaţiei, 

azi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, instituţie 

care luna aceasta (n.r. 1 decembrie 2015) 

celebrează 60 de ani de existenţă. 

M-au bucurat poveştile maestrului, la începuturile 

Casei Creaţiei un tânăr, parte dintr-o echipă grozavă, 

şi am vrut să le dau mai departe. Căci ce folos să ţii doar 

pentru tine, într-un colţ de suflet, astfel de mărturii, 

când trainic este să le laşi să zburde 

de la o generaţie la alta. 

Astfel avem o Istorie povestită a Casei Creaţiei, 

aşa cum a trăit-o Gabriel Bratu. 

Laura Pumnea,

referent 
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Mulţumesc, nea Gabi! 

Mulţumesc, domnule Gabriel Bratu!

Gabriel Bratu și Laura Pumnea
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Interviu Gabriel Bratu, de Laura Pumnea

L.P.: Câţi ani aveaţi când 

aţi mers la Casa Regională a 

Creaţiei Populare din Oltenia?

G.B.: Păi, aş putea zice că 

eram un… copilandru. Abia 

terminasem armata. Pentru 

mine a fost ca o sărbătoare, 

pentru că veneam de la o fabrică 

de conserve, unde avusesem o 

funcţie de jos şi, ca să fii numit 

şeful Sectorului Arte Plastice la 

Casa Regională a Creaţiei 

Populare din Oltenia, era un lucru extraordinar de mare, aşa mi se 

părea, cu toate că habar n-aveam ce e aia Casa Regională a Creaţiei. 

L.P.: Şi cum s-a întâmplat să ajungeţi aici? În ce an era?

G.B.: În 1956. Casa Creaţiei se înfiinţase cu două – trei luni 

mai devreme, în decembrie '55. Nu ştiam ce e aia, nu numai eu, 

niciunul dintre noi, dintre cei care erau angajaţi acolo.  Era Nicolae 

Badea, care se ocupa de dansuri, era I. Parsechian, care se ocupa de 

brigăzile artistice, era Olga Ionescu, care se ocupa de teatru, era 

Alexandru (Sandu) Balog care se ocupa de literatură. Director era 

Gabriel Haborschi, muzician, iar Marcel Locusteanu era contabil 

şef. Ăştia eram. Şi spun, nu ştiam nici ce e aia artist amator, nici 

artist profesionist, cu atât mai mult nici ce e aia Casa Creaţiei, dar 

era entuziasmul nostru, era vârsta, eu eram cel mai mic. 

L.P.: Ce vârstă aveaţi?

G.B.: 21 de ani! Şi m-am bucurat când, peste câţiva ani, a venit 

Paula Dogăroiu, care era şi mai mică decât mine. Pe urmă a plecat 

Nicolae Badea, pentru că s-a înfiinţat Ansamblul Folcloric 

„Nicolae Bălcescu“ şi în locul lui a venit Lică Baltă, care de aici s-a 

şi pensionat, de la Casa Creaţiei, unde a mai stat până, hăt încoace, 

în zilele noastre. La literatură, a plecat Sandu Balog, a trecut la 

Radio „Oltenia“ şi în locul lui a venit Sina Dănciulescu, care a 

plecat şi ea, întâi activistă la U.T.C. şi după aceea la Universitate, 

de unde s-a pensionat. Toţi eram tineri, ăsta a fost marele nostru 

noroc.

L.P.: Cum v-au adunat acolo, în momentul în care s-a înfiinţat 

Casa Creaţiei, cum v-au găsit aşa, specializaţi?

G.B.: Studiile mele la ora aia erau Conservatorul “Cornetti“, 

adică Şcoala Populară de Artă de mai târziu, unde făcusem desen cu 

profesorul Hagiescu. La vremea aceea şef la Cultură era Titi 

Gheorghe, care mai târziu a venit la ziar. S-a văitat odată lui 

Gregorian că n-are pe cine să pună la artă plastică la Casa Creaţiei, iar 

Gregorian, care mi-era foarte bun prieten, a spus: „–Uite, e Bratu, 

care are Şcoala de Artă!“, vezi, Doamne!, şi în felul ăsta am fost 

angajat şeful Sectorului Arte Plastice. Munca era extraordinar de 

frumoasă, pentru că mă ocupam de artiştii plastici amatori din 

regiunea Oltenia. Atunci, instituţia se numea Casa Regională a 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj
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Creaţiei Populare Oltenia şi erau 

raioanele, în care funcţionau case de cultură, 

apoi căminele culturale de la sate sau din 

oraşele mici. Am înfiinţat Cercuri de Artă 

Plastică în mai toate locurile: la Corabia, la 

Caracal, la Severin, la Târgu Jiu…

L.P.: Dar ce însemna un raion?

G.B.: O zonă care cuprindea mai multe 

comune. Un fel de judeţe de astăzi, dar mai 

mici; adică mai multe raioane formau o 

regiune; la noi era Regiunea Oltenia. 

Norocul nostru a fost că eram foarte 

ajutaţi. Nu mai spun că pe vremea aceea n-

aveam niciun mijloc de locomoţie: 

mergeam cu RATA, mergeam cu trenul, 

mergeam cu…. La ora aia RATA pleca la 

9:00 din Craiova şi ajungeam după-amiază 

la 18:00 la Pleniţa, 60 de kilometri.  Dar, vă 

spun, eram ajutaţi… De multe ori am venit 

şi cu maşina Mitropoliei. 

În locul lui Haborschi a venit director 

Constantin Baban, tot aşa un tip foarte 

entuziast, plin de idei, căruia îi mergea 

mintea; cânta la pian, compunea…

L.P.: În ce an se întâmpla?

G.B.: În 1958 parcă a venit Baban. Gabriel Bratu alături de echipa de început
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Locusteanu a trecut din contabil în locul lui Parsechian la 

brigăzile artistice şi de... agitaţie. La teatru a venit Alfons Atanasiu 

în locul Olgăi Ionescu. Apoi s-a înfiinţat un post de organizator 

ocupat de nea Popică (Aurel Popovici), care a devenit mâna noastră 

dreaptă. Cum aveam nevoie de ceva el ne salva, adică rezolva cu 

camera la hotel, cu masa. Plecam pe unde plecam, că făceam foarte 

mult teren la vremea aceea, fiind perioade când plecam, eu ştiu, 

două săptămâni de-acasă, dar nu se simţeau pentru că, ajungând 

într-un raion, era activitate la căminul cultural până la miezul 

nopţii, la căminul cultural se întâmpla ceva, pentru că se 

înfiinţaseră formaţii, coruri, grupuri vocale, echipe de dansuri, 

brigăzi artistice (erau la modă la vremea aia), formaţii de teatru, 

uite: Uzinele Electroputere, de exemplu, aveau un ansamblu de 

folclor. Nicu Creţu, actualul dirijor şi fost director al Ansamblului 

Folcloric „Maria Tănase“ la Electroputere şi-a început cariera, 

unde, inginer fiind, a înfiinţat un taraf popular. Radu Nicolae, fost 

director la Teatrul Naţional din Craiova, era instructor la formaţia 

de teatru. Aveau şi formaţie de estradă de care se ocupa Venus 

Ciocâlteu, care nu mai este printre noi. Făceau până noaptea târziu 

repetiţii, apoi spectacole şi, aşa cum spun, era şi entuziasmul 

participanţilor. Erau Corul CFR sau Corul Învăţământului; erau 

coruri de 80-90 de persoane. Alexandru Racu era dirijor la un cor, 

domnul profesor Mihail Bârcă era dirijor la alt cor, iar Constantin 

(Titi) Ungureanu se afla la pupitrul dirijoral al altui cor. Erau 

formaţii extraordinar de bine puse la punct şi, iar repet, pasiunea 

noastră şi pasiunea lor s-au împletit de minune şi s-a făcut ce s-a 

făcut. Din doi în doi ani se organizau aşa-zisele festivaluri 

republicane, care începeau de la faza pe comună şi se terminau cu 

faza republicană de la Bucureşti. Deci, finala era la Bucureşti. Dacă 

anul ăsta era Festivalul de Artă Populară, adică de cântece şi jocuri 

populare, şi aşa mai departe, anul viitor era Festival de Teatru, „I.L. 

Caragiale“. Apropo de asta, mi-aduc aminte cum la intrarea într-o 

comună era un banner - cum se spune astăzi -, o pancardă pe care 

scria: „Bine aţi venit la Festivalul Ilie Caragiale!...“

Erau comune care aveau formaţii de teatru; sate care aveau 

grupuri vocale, coruri mici (20-30 de persoane). Comuna 

Dăbuleni, spre exemplu, avea cor de 100 de persoane. Formaţia de 

dansuri de la Dăbuleni avea peste 100 de persoane, cuprinzând trei 

generaţii. Osica şi Dobrun aveau 100 şi ceva de căluşari, formaţii 

cu care luam mereu premiul I, la Bucureşti, pe ţară.

Vă spun, eram şi ajutaţi! Eu ţin minte că un „tovarăş“ de la 

Partid, la Regiune, mi-a spus aşa: „–Eu nu mă pricep. Dumneata 

de-asta eşti pus acolo ca să faci treabă; când ai nevoie de ceva, îmi 

dai telefon, chiar  la două noaptea, nu mă deranjezi!“. Ei, să-mi fie 

iertat, astăzi nu ştiu dacă mai găsim oameni din ăştia! 

Înfiinţându-se Casa de Cultură de la Caracal, directorul numit 

atunci, Mişu Stănculescu, plecat de curând dintre noi, s-a dus tot 

aşa să se vaiete că n-are oameni să facă formaţie la Casa de Cultură 

iar şeful Raionului i-a chemat la o şedinţă pe toţi directorii de 

întreprinderi, preşedinţii de sindicat, secretarii de partid şi le-a 

spus: „–Uite asta, asta şi-asta!“. Ei, a doua zi erau sute de oameni 

la Casa de Cultură. S-au făcut formaţii şi s-a dat primul spectacol la 
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care şeful Raionului n-a venit, cu toate că fusese invitat. A 

doua zi, directorul Casei de Cultură, Stănculescu, i-a dat telefon: 

„–Puteţi să mă primiţi zece minute?“. „– Da, sigur că da, vino!“. 

Şi a venit şi cu coru' şi cu brigada artistică şi a dat spectacol acolo, 

în birou la el. La următoarele spectacole care au fost, dacă acestea 
45erau programate la ora 17:00, la 16  şeful Raionului era acolo, ca să 

nu se mai întâmple povestea de atunci. De-asta spun că s-a dat 

importanţă treburilor astea pentru că, de exemplu, în juriile care 

veneau, nu vorbesc de juriile republicane de la Bucureşti, care 

veneau la noi jos, aici, la Raion, erau nume cu renume. Ca s-aduci 

pe artistul poporului Costache Antoniu, de exemplu, sau pe Olga 

Tudorache, într-un juriu în comuna nu ştiu care, să vadă trei 

formaţii de teatru, era un lucru nemaipomenit. În al doilea rând, 

aveam cercuri de artă plastică, cercuri literare. Aproape lunar, ne 

veneau echipe de la Bucureşti, de scriitori, mari scriitori, nu 

fitecine, la vremea aia: Dan Deşliu, Maria Banuş, nu ştiu care mai 

erau pe atunci cu care mergeam la cercurile ăstea literare şi făceau 

întâlniri între ei şi scriitorii amatori.

L.P.: Casa Creaţiei lansa invitaţie către scriitori, către actori?

G.B.: Sigur că da.

L.P.: Şi le asigura transport?

G.B.: Absolut. Actorii erau numiţi de la Bucureşti în jurii. Erau 

jurii regionale, jurii interregionale şi republicane. Ăstea le numea 

Bucureştiul. Aveam cercuri de artă plastică, la fel, aduceam artişti 

mari de la Bucureşti. Îmi amintesc bine că l-am adus pe maestrul 

Schweitzer-Cumpăna la Turnu-Severin, unde aveam un cerc de 

artă plastică foarte puternic, şi l-au aşteptat la gară. Maestrul avea 

peste 70 de ani la vremea aia, şi alţii care erau la fel de în vârstă.... 

Văzându-l pe maestrul Schweitzer, i-au pupat mâna. Atât l-a 

impresionat pe maestru treaba asta că i-au dat lacrimile. Doamne, 

ce oameni!

L.P.: Cum vă stabileaţi proiectele pentru un an întreg? Cum se 

proceda la vremea aceea în Casa Creaţiei?

G.B.: La vremea aia, pe un an întreg se făceau proiectele în 

mare, pentru că aveam, v-am spus, acţiuni republicane la care 

trebuia neapărat să mergem. Aveam însă un registru în care notam 

în fiecare zi ce făceam şi ne făceam proiectul pentru a doua zi. 

Aveam proiecte săptămânale. În fiecare sâmbătă aveam şedinţă de 

analiză, de dare de seamă pentru ceea ce am făcut, şi unde 

prezentam şi ceea ce aveam de făcut în săptămâna următoare. Deci, 

toate treburile astea se făceau foarte bine, e adevărat, era o 

hârţogăraie… Baban, săracu', spunea că noi suntem „direcţia 

mişcării hârtiilor“, deoarece pentru orice trebuie să faci o hârtie. 

Baban a avut şi o idee nemaipomenită atunci, pentru care l-am 

înjurat noi la început, dar apoi i-am dat dreptate: domne, trei 

rânduri dacă apăreau într-un ziar despre ce s-a întâmplat ieri, la 

Calafat, spre exemplu, cum că s-a deschis o expoziţie a lui 

Popescu“, trebuia să tai chestia aia din ziar, titlul ziarului cu data şi 

lipite într-un registru. La început l-am înjurat toţi, dar aşa de bine 

ne-a prins pe urmă că dacă aveam nevoie de ceva dam fuga şi le 

găseam pe toate acolo aranjate, dichisite, puse la punct.

L.P.: Şi venea fiecare dintre colegii dumneavoastră, cel care se 
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Gabriel Bratu 
alături de prieteni, 

artiştii plastici 
George Vlăescu 

(centru) 
şi 

Eustaţiu Gregorian 
(dreapta)
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ajungeau să aibă şi 100 de persoane, dar erau şi solişti fie 

solişti vocali, fie instrumentişti, recitatori. De exemplu, mama 

Dianei Lupescu, actriţa de la Bucureşti, a luat premiul I pe ţară 

pentru recitare şi lucra la Casa de Cultură Sergarcea.

L.P.: În ce constau premiile la acea vreme?

G.B.: Păi, cum să spun, eu aveam 710 lei salariu când am luat 

un premiu de 3000 de lei…

L.P.: Unde?

G.B.: La un concurs de caricatură.

L.P.: În România?

G.B.: În România, da.

L.P.: Erau în bani şi erau foarte mari.

G.B.: Erau şi în bani şi în obiecte; se dădeau ca premiu un pian 

să spunem, o pianină, costume, instrumente muzicale etc.

L.P.: În funcţie de specificul formaţiei. Erau premii foarte mari 

şi înţeleg că instituţia avea un buget foarte mare.

G.B.: Sigur că da, transport, masă.

L.P.: Peste tot pe unde plecaţi în deplasări vă era plătit 

transportul, vă era asigurată masa?

G.B.: Absolut tot. Artistul nu scotea un leu din buzunar. Sau, 

un alt exemplu: câştigasem “o paporniţă“ de premii la Bucureşti la 

artă populară, adică la dansuri şi aşa mai departe şi, venind cu 

trenul, în care eram 1500 de oameni, adică aveam un tren al nostru, 

venind de la Bucureşti am fost primiţi în gară de „ăi mari“. Ni s-a 

spus să nu coboare nimeni din tren, decât organizatorii, adică 

conducerea. În sala de aşteptare era tovarăşu' Predescu, 

preşedintele Sfatului Popular Regional care zice: „–Domne, ce 

facem cu oamenii ăştia?“ Luasem absolut tot, premii la dansuri, la 

cor, premiu la grup vocal, premiu la taraf. Şeful Secţiei Financiare 

pe vremea aia era Petre Gigea, care a spus: „–Eu nu pot să plătesc 

decât masă, casă şi transport“. „–E nemaipomenit. Hai să-i 

ducem la mare!“

 Şi din tren au fost daţi jos şi urcaţi în autobuze; era ITA alături 

şi s-a plecat la mare. Erau oameni care nu văzuseră marea în viaţa 

lor, oameni care… Mi-aduc aminte că nişte femei văzând cum vin 

valurile au luat-o la fugă…

Cineva a zis: „–Domne, aveţi taraf şi dansatori, nu vreţi să daţi 

un spectacol, pentru că avem nişte străini aici?“ Şi-am dat un 

spectacol la Mamaia. Ei, bine, după toată treaba asta a luat fiinţă 

Festivalul de folclor de la Mamaia anul următor.

L.P.: Şi toate premiile astea le luaseră la unul din festivalurile 

republicane. Doljul stătea bine la capitolul formaţii?

G.B.: Oltenia era pe vremea aia.

L.P.: Dar Doljul, în mod special, avea ansambluri multe, avea 

meşteri mulţi?

G.B.: De exemplu, la Segarcea aveam un cerc foarte puternic 

de ţesut, de artă populară; la Calafat tot aşa, un cerc de artă plastică; 

la Dăbuleni corul şi formaţia de dansuri erau renumite la vremea 

aia. Titi Păsculescu era mai mare acolo iar Marius Vasilescu era 

directorul Căminului Cultural Dăbuleni.

L.P.: Cine-i pregătea pe oamenii ăştia?

G.B.: Erau mai răsăriţi, să zic aşa, în sat sau în oraşul respectiv 
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dar, de obicei, erau ai noştri care se duceau: Lică Baltă, de 

exemplu, tot timpul era ba în nu ştiu care comună, ba în nu ştiu care 

oraş să lucreze cu formaţiile.

L.P.: Cu formaţiile de dansuri?

G.B.: Da, cu formaţiile de dansuri. 

Apropo de Marius Vasilescu, directorul Căminului Cultural 

Dăbuleni, mi-aduc aminte cum am plecat cu un grup de tineri 

scriitori, printre care erau: Tita Chiper, Constanţa Buzea, Florenţa 

Albu, Mihai Negulescu, Marin Sorescu şi Gabriela Melinescu la o 

întâlnire literară la Dăbuleni, o întâlnire literară a acestor scriitori 

cu scriitorii amatori locali. Când am ajuns acolo am aflat că totul 

era programat pentru seară, iar noi ajusesem înainte de prânz…. Ce 

facem, ce facem? Ne-am dus alături, în comuna Potelu, unde era un 

centru de vinificaţie şi unde un amic al meu era mai mare acolo, era 

inginer-şef la Vinalcool. A pus pe masă un coş cu obleţi prăjiţi, 

tăvăliţi prin mălai şi câte o oală de must pentru fiecare… S-a 

discutat până târziu. Când ne-am întors la Dăbuleni, căminul arăta 

de parcă nu mai era cel dinainte: covor la intrare; câţiva îmbrăcaţi 

în costum popular, ne-au primit cu pâine şi sare; scena, tot aşa 

decorată cu covoare şi cu flori. Am urcat pe scenă şi am văzut o sală 

arhiplină. Şi pe geamuri erau urcaţi… Fiecare scriitor a început să 

recite, ultimul fiind Sorescu. Marin Sorescu, a citit o poezie, a citit 

două, a citit trei şi a ajuns la “Trebuiau să poarte un nume“. După 

două versuri toată sala recita. Marin Sorescu s-a oprit din recitat iar 

sala a continuat… Lui Marin Sorescu îi curgeau lacrimile; se uita 

uimit la sala aia şi nu-i venea să creadă. S-a terminat poezia: „şi 

pentru că trebuia să poarte un nume, i s-a spus Eminescu“. A fost o 

pauză de două - trei minute, o linişte totală, ca apoi să izbucnească 

urale, aplauze. Marin Sorescu era statuie, era stană de piatră, se uita 

fix la cei din sală… 

Am aflat apoi că, de fapt, ei aveau cercul lor literar iar la 

Căminul Cultural Dăbuleni citeau şi poeziile poeţilor actuali, 

contemporani. 

Astfel de întâlniri cu profesioniştii se făceau foarte des.

L.P.: Şi erau foarte deschişi.

G.B.: Le plăceau şi lor discuţiile, pe lângă faptul că ascultau  şi 

producţiile celor din cerc.

L.P.: Şi aşa se făcea cumva un filtru spre calitatea aia care, de 

exemplu, trebuia să presupună intrarea în Uniunea Scriitorilor sau 

în Uniunea Artiştilor Plastici?

G.B.: Cum se spune, era o pregătire; nu s-a ţinut cont niciodată 

de meseria individului, că ăla e medic sau e ţăran. Toţi au fost egali 

când a fost vorba de arta pe care o practicau în cadrul cercului din 

cadrul căminului sau al casei de cultură. Am avut extraordinar de 

mult de învăţat şi de asta rezultatele au fost cele care au fost. Acum 

mi se rupe sufletul când văd că nu se mai întâmplă nimic la căminul 

cultural, nici vorbă de formaţii aşa cum erau la vremea aia. La un 

moment dat, dacă ni se cerea o formaţie de dansuri, ca să zic aşa, nu 

ştiai pe care s-o trimiţi.

L.P.: Era o singură formaţie de dansuri într-o comună sau se 

întâmpla să fie mai multe?

G.B.: Cam o singură formaţie era.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



14

L.P.: Dar, spuneţi-mi, cum erau ajutate formaţiile astea să-şi 

cumpere costumele, că astăzi este o problemă, practic rămâne 

cumva în spinarea coordonatorului formaţiei să se descurce, să 

găsească fonduri şi să rezolve problema încălţării, a costumelor, că 

trebuie să fie costume cu specific nu costume făcute după internet.

G.B.: La vremea aceea încă mai exista costum popular acasă. 

Trecând timpul, casele de cultură au început să-şi facă ele costume 

pentru formaţii.

L.P.: Funcţionau şi ateliere din astea de lucru?

G.B.: Erau cooperativele, pentru că era mult de lucru, dar erau 

bani pentru treaba asta şi nu s-a pus problema niciodată cu ce-i 

îmbrăcăm, cu ce-i încălţăm, toţi au avut totdeauna.

L.P.: Şi-mi imaginez că arătau impecabil în concursuri?

G.B.: Sigur că da.

L.P.: Directorii căminelor culturale erau oameni bine pregătiţi 

în acest sens, adică ştiau ce au de făcut?

G.B.: Asta e diferenţa azi. Acum, să fii director trebuie 

neapărat să faci politică. Atunci nu se ţinea cont de treaba asta, nu 

era musai să fii membru de partid ca să fii director de cămin sau 

director de casă de cultură, trebuia să ştii meserie. De obicei la 

căminele culturale majoritatea erau învăţători sau profesori din 

satul respectiv. Am avut, cu toate că era, hai să-i zic, o interdicţie a 

preoţimii să se amestece, dar am avut coruri dirijate de preoţii din 

satul respectiv; e adevărat, erau civili, adică nu veneau în sutană, 

dar am avut asemenea exemple în multe comune: Leleşti în Gorj, 

iar, aici, în Dolj nu-mi mai aduc aminte acum; Paula Dogăroiu 

trebuie să ştie mai bine pentru că ea era cu corurile.

L.P.: Când a venit doamna Dogăroiu la Casa Creaţiei?

G.B.: Cred că prin '59 - '60.

L.P.: Tot o copilă era?

G.B.: Terminase liceul, pentru că şi ea şi eu am plecat la 

facultate fiind angajaţii Casei Creaţiei şi ne-am reîntors la Casa 

Creaţiei după terminarea facultăţii.

L.P.: Când aţi plecat spre facultate?

G.B.: În 1963.

L.P.: Şi aţi făcut Academia de Arte Plastice?

G.B.: M-am reîntors la Casa Creaţiei. Am revenit şi am stat 

până în '72. Am făcut şi pe directorul o perioadă, pentru că a plecat 

Titi Baban şi, n-a avut de lucru, m-a lăsat pe mine în loc.

L.P.: În ce perioadă?

G.B.: '68- '71. În '72 am plecat fiindcă s-a înfiinţat editura şi am 

trecut la editură.

L.P.: Deci aţi fost director trei ani.

G.B.: Da, cam aşa.

L.P.: Cum era să fii director la Casa Creaţiei?

G.B.: Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, pentru că trebuia să fim 

dimineaţa la oră fixă: eu, femeia de serviciu şi şoferul; colegii 

veneau mai târziu. A fost o instituţie care n-a avut program; veneam 

la 9:00 – 10:00, dar nu stăteam nicodată numai 8 ore. 

Au fost perioade când ne-apuca miezul nopţii până terminam 

ce aveam de terminat în ziua respectivă; am stat şi o săptămână 

Gabriel Bratu (foto dreapta)
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întreagă; venea nevastă-mea cu o cămaşă şi cu schimburi după 

mine... De-asta spun că n-am avut program.

L.P.: Unde a funcţionat prima dată Casa Creaţiei?

G.B.: Primul sediu a fost în beciul fostei Şcoli „Cornetti“, pe 

strada M.Kogălniceanu, şi de acolo ne-am mutat în grajdurile 

Palatului „Jean Mihail“, partea asta dinspre strada Romul. Nu mai 

sunt grajdurile, acum e un bloc. După aceea, datorită domnului Ion 

Predescu, preşedintele Sfatului Popular Regional, ne-a fost dată 

clădirea din strada Unirii nr. 89, care era într-o paragină!… Două sălii 

din faţă nu aveau podea… Că ne-a dat clădirea asta n-a fost nimic, da' 

ne-a dat şi banii, pentru ciment; casa fusese făcută 

praf la cutremur… Acolo s-a stat până după '90 

când au apărut, mă rog, rude de-ale proprietarilor 

şi au revendicat-o; au luat-o şi-i goală şi-acuma, e 

în paragină, vorba aia… Înainte de '89, proprietar 

pe fostele sedii era Sfatul Popular, iar după `89 

Consiliul Judeţean care a dat în administrare 

Centrului clădirea actuală din strada Alexandru 

Macedonski nr. 28 refăcută, aranjată, dichisită şi 

aşa mai departe.

L.P.: Pe Unirii aţi înfiinţat şi Galeriile 

„Cromatic“?

G.B.: Prima galerie pentru amatori din ţară.

L.P.: Prin ce an?

G.B.: Prin  '59 -'60, cam atunci. Da, aveam 

două săli.

L.P.: De aceea aţi şi spus Galeriile „Cromatic“? 

G.B.: Da.

L.P.: Vă mai amintiţi cine a expus pentru prima dată în prima 

galerie pentru amatori din România?

G.B.: Nu mai ştiu, mi se pare că a fost o expoziţie comună, 

expoziţie de grup, dar individual au fost Nae Truţă, săracu`, care nu 

mai e, Nicolae Alexi care a fost preşedintele Uniunii Artiştilor 

Plastici din România, apoi Bulacu, Aurel Bulacu, directorul 

Liceului de Artă „Tonitza“ din Bucureşti, ei au expus la Galeriile 

Gabriel Bratu si Florin Rogneanu
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urmă se împărţeau şi lucrau pe secţiuni o lună de zile.

 L.P.:  Şi instructajul era făcut de angajaţii Casei Creaţiei?

G.B.:  De noi, da. Bine, mai aduceam şi alţi specialişti, de 

exemplu, pe maestrul Seifert sau pe maestrul Badea, de la 

Ansamblul Folcloric „Nicolae Bălcescu“, care făceau dansuri sau 

pe maeştrii de cor Mihail Bârcă sau Alexandru Racu, pentru 

muzica corală.

L.P.:  Cum a apărut Festivalul Naţional „Maria 

Tănase“ în viaţa Casei Creaţiei?

G.B.: Într-o zi, la o şedinţă, hai să-i zic aşa, 

fiindcă şedinţele la noi erau cu cafeaua pe masă, 

ţigara… - toată lumea fuma la vremea aia -, şi nea 

Titi... (niciodată nu i s-a spus tovarăşu' director, decât 

faţă de altcineva), nea Titi zice: „–Hai să facem ceva 

deosebit! Hai să facem un festival de muzică 

populară pentru noi aici!“, iar  Lică Baltă, la rândul 

lui: „–Da`, de ce aici?  Hai să-l facem pe ţară că bani 

avem“. Nea Titi continuă: „–Păi, şi cum să-i 

spunem?“ , „– Să-i spunem Maria Tănase“. 

În '69 se întâmpla treaba asta. S-a făcut hârtia 

respectivă cu propunerea respectivă… Văd că astăzi 

sunt o mulţime care zic că „eu am făcut Festivalul“.

L.P.:  Deci practic a pornit de la un om.

G.B.: Absolut!

L.P.:  Fiecare din cei de la şedinţă şi-au adus 

contribuţia?

G.B.: Absolut. Şi-acuma ca să mă laud şi eu un pic, la 

banchetul primei ediţii a Festivalului „Maria Tănase“, Doina 

Badea şi Margareta Pâslaru au cântat îmbrăcate în costum popular.

L.P.:  Deci asta se întâmpla în 1969?

G.B.:  '69.

Gabriel Bratu (stânga), Antipa Croitoru (centru), Ştefan Popa Popa's
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L.P.:  Când, toamna sau când?

G.B.:  Nu, prin mai-iunie. La ediţia a III-a, în 1973, în juriu a 

fost şi Ioana Radu. La banchetul din finalul Festivalului, coana 

Ioana Radu care mă cunoştea, cu care fusesem într-un, hai să-i zic 

aşa, turneu aproape două luni, cu toată spuma muzicii populare 

româneşti a ţării, prin regiune, (coana Ioana este singura care nu 

mi-a zis niciodată pe numele mic, ea din „Bratule“ nu m-a scos) şi 

care acum stătea lângă primul secretar la masă, mă strigă: 

„–Bratule!“ / „–Da, coană Ioană!“ / „–Bă, dacă mor, şi-mi faceţi 

şi mie festival, la „Minerva“ vreau să mi-l faceţi, că eu acolo m-am 

născut!“  Ioana Radu a cântat la „Minerva“ la începuturile ei.

L.P.: Aţi cunoscut-o cu un an înainte de festival pe Ioana Radu?

G.B.:  Nu. Mai înainte, pentru că, în '56-'57 am fost chemat şi 

mi s-a spus: „–Ce să-ţi fac dacă nu eşti însurat?! Uite, pe tine te-a 

trimis directorul să pleci cu o trupă de la Bucureşti…“ Când a venit 

trupa de la Bucureşti cu autobuzul şi când am văzut cine coboară 

din autobuz mi s-au înmuiat picioarele; cu Budişteanu în frunte cu 

fraţii Predescu, vioriştii, Fănică Luca, cu Marcel Budală, Farămiţă 

Lambru, Maria Tănase, Ioana Radu, Rodica Bujor, Maria Lătăreţu, 

Ion Luican, Toni Iordache la ţambal, mă rog, eh, cu oamenii ăştia 

eu am fost aproape două luni în toată regiunea.

L.P.: Unde cântau?

G.B.: În căminele culturale… Au cântat şi în palton, dar 

nimeni n-a zis: „–Eu nu cânt că e frig în sală!“ Toţi erau îmbrăcaţi 

în paltoane, cu sala în paltoane, dar au cântat cu suflet, i-apuca 

miezul nopţii în spectacol…. 

L.P.: Cum reacţionau oamenii de-acolo când se întâlneau cu ei?

G.B.:  Vai de mine, în primul rând că nu le venea să creadă că 

aia e Ioana Radu şi Maria Tănase de-adevăratelea. Dar, ce oameni!

L.P.: Erau mulţi spectatori atunci când cânta Maria Tănase?

G.B.: Sălile arhipline… Se lăsau uşile deschise ca să se audă şi 

afară, unde erau o grămadă de oameni care  nu puteau să intre.

L.P.: De câte ori aţi plâns în turneele astea?

G.B.:  Ooo...

L.P.: S-au întâmplat momente pe care nu le-aţi mai putut uita 

toată viaţa?

G.B.: La Maglavit. Toţi eram la masă. Ioana îl întreabă pe cel 

de lângă dânsa:  „–Dumneata eşti de-aci din Maglavit?“ / „–Da, 

născut, crescut.“ / „–Pe escrocu' ăla de Petrache Lupu îl 

cunoşti?“, la care el răspunse: „–Îl cunosc foarte bine, e tata.“, 

„–Au, fi-mi-ar gura-dracu!“. Mă rog, erau astfel de momente. 

Spun, era o altă viaţă, din punctul ăsta de vedere vorbind.

L.P.: În care nu prea resimţeai toate privaţiunile.

G.B.:  Adică oameni care, după opt ore de muncă sau veneau 

de la câmp, vorba aia, de la sapă sau mai ştiu eu de unde, n–au zis: 

„nu mai pot, aoleo, mă duc acasă să mă culc“ şi veneau la repetiţii 

seară de seară.

L.P.: Dar, nu erau obligaţi?

G.B.: Nu, nu. Veneau din dragoste, din amor pentru ceea ce 

făceau.

L.P.: Revenind la festival, cât a durat prima ediţie?

G.B.: Păi, câteva zile, două - trei zile, apoi spectacolul de gală.
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L.P.: Şi cum era constituit?

G.B.: Era preselecţia.

L.P.: La care se prezentau din regiune.

G.B.:  Din toată ţara, da. După aceea, două zile erau 

concurenţii, şi după concurenţi urmau 

recitalurile, dar era o zi numai cu 

recitaluri şi gala cu premianţii.

L.P.: Cine au fost primii 

premianţi? Vi-i mai amintiţi?

G.B.:  Nu mai ştiu, în orice caz 

şi Roşoga.

L.P.: Până aţi plecat de la 

Creaţie, care au fost numele, aşa a 

căror viaţă s-a schimbat după 

premiile de la „Maria Tănase“.

G.B.: A, păi sunt destui, sunt 

destui: Angelica Stoican, fiica ei 

şi alţii…

L.P.: S-a organizat din acel 

moment  o dată la doi ani?

G.B.:  O dată la doi ani.

L.P.: A fost legată prima 

ediţie de Târgul Meşterilor 

Populari?

G.B.:  Pe urmă.

L.P.: Deci, o dată la doi 

ani. Întotdeauna era buget pentru festival, aveaţi dificultăţi?

G.B.: Aveam bugetul nostru, adică al festivalului. Era prevăzut 

în plan.

L.P.: Şi întotdeauna au fost suficienţi bani pentru festival?
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G.B.: Da, sigur că da. La vremea aia, să nu uităm că pe lângă 

Festivalul „Maria Tănase“, aveam Festivalul căluşarilor (astăzi 

Alaiul Căluşului Oltenesc), aveam Festivalul obiceiurilor de iarnă 

(astăzi Alaiul Datinilor „Din străbuni, din oameni buni“).

L.P.: Deci, practic, Alaiul datinilor de astăzi provine din anii '60.

G.B.:  Da, da.

L.P.: Alaiul Căluşului Oltenesc este tot aşa ?

G.B.: Da, la vremea aia nu era ca acum. L-a preluat pe urmă 

Caracalul şi acum văd că l-a luat Slatina, care îl face bine. Nu prea 

erau formaţii de căluşari în toată ţara.

L.P.: Păi, acum la Alaiul Căluşului Oltenesc vin grupuri din 

România.

 G.B.: Da, dar nu erau puhoi.

L.P.: Vara, aveaţi ceva sau era Festivalul „Maria Tănase“?

G.B.:  Cam în iunie era Festivalul „Maria Tănase“. A, începuse 

un festival: „Marin Chisăr“…

L.P.: Pe care cât timp l-aţi ţinut?

G.B..: A, nu ştiu dacă a ţinut două ediţii.

L.P.: Şi de ce s-a oprit?

G.B..: Nu ştiu.

L.P.: N-au mai fost bani?

G.B.: Nu ştiu, nu mai ştiu.

L.P.: Şi Festivalul „Ioana Radu“?

G.B..: După 1997-1998, cam aşa ceva.

L.P.: Cine era director atunci?

G.B.: George Obrocea. Şi l-am făcut la „Minerva“. A fost un 

regal: nea Bebe (Paraschiv) Oprea, dirijorul, celebrul dirijor, a 

murit săracu', de la Bucureşti, cu orchestra în negru, cu papioane; 

prezenta Traian Stănescu, actorul, cu soţia, Ilinca Tomoroveanu; au 

cântat Corina Chiriac, Daniela Vlădescu, cântăreaţă de operă care a 

cântat romanţe, apoi Nicolae Niţescu şi alţii.

L.P.: Ce amintiri vă leagă de Maria Tănase, de Ioana Radu, de 

Maria Lătăreţu, că practic munca la Casa Creaţiei v-a dat această 

şansă extraordinară de a fi în preajma unor oameni speciali?

G.B.: Ăsta a fost norocul vieţii mele; am lucrat în două 

instituţii în care am cunoscut oameni extraordinari, lume bună. 

Petrecând timp la editură am intrat în lumea astălaltă a scriitorimii 

şi, vorba aia, eram bun prieten cu George Ţărnea, cu Zaharia 

Stancu şi-aşa mai departe...

De Maria Tănase mă leagă extraordinar de multe. Ea îmi 

spunea mie „Găbel“. Venise deja la Craiova, fiindcă Bucureştiul o 

dăduse afară pur şi simplu, şi era aici angajată prin grija lui Ariton 

Rogneanu, tatăl fostului director al Muzeului de Artă din Craiova, 

Florin Rogneanu;  Ariton Rogneanu, a fost cel care i-a creat postul 

de folclorist în Ansamblul „Nicolae Bălcescu“ din Craiova, altfel 

n-ar fi avut ce mânca. Televiziunea n-o mai chema, radioul n-o mai 

chema, mă rog, căzuse în dizgraţie… Maria Tănase n-a cântat 

niciodată la mesele de sus…

 L.P.: A, şi de-aici i s-a tras?

G.B.: Căşunaseră pe ea. Şi când m-a văzut pe Unirii, mi-a zis: 

„–Găbele, bine căte văd! Dă-mi nişte bani împrumut că mă dau 

ăştia afară de la hotel că nu mai am cu ce plăti!...“ „–Coană 
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Gabriel Bratu în culisele Festivalului „Maria Tănase“
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