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Ion Baciu 
90 de ani de la naștere 

 

Alex Vasiliu                                                     
      
Înregistrările audio-video, lectura programelor de concert și de 

spectacol, a cronicilor, evocările reținute în pagini de carte, în 
memoria magnetică luminează o 
personalitate umană și muzicală ce 
impune din nou interesul, studiul. 
Din nou, pentru că obiceiul nostru 
de a ne uita valorile, provocările 
mai mult sau mai puțin 
fundamentale de după 1989 au 
determinat ignorarea unor realizări 
performante ce ar lăsa istoria 
culturii române mai săracă dacă nu 
le-am cunoaște. Unul dintre 
muzicienii care merită cu prisosință 
să revină în atenție este dirijorul Ion 
Baciu. După Antonin Ciolan și 
Constantin Silvestri – Ion Baciu a 
îndeplinit rolul arhitectului, al 
educatorului de orchestră 
simfonică. Mai mult, a inițiat 
evenimente artistice ferite de 
limitările epocii lor, constituite în 

modele. 
Continuitatea a fost un prim element fundamental în 

arhitectura sa ca om, conducător de echipe artistic-administrative și 
creator de muzică. Tătăl i-a transmis interesul pentru sunetele 
cultivate, ușurința contactelor umane, calitatea de a fi plăcut celor în 
societate, mama i-a lăsat moștenire două averi neprețuite: 
sensibilitatea (uneori marcată de stări visătoare), abilitățile de 
organizator tipice sașilor. Privind portretele din tinerețe ale mamei și 
fiului sunt de admirat frumusețea chipului celor doi. Numai fiul s-a 

PORTRETE 
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bucurat de o viață ceva mai lungă, având timp să farmece 
colaboratorii din orchestre, soliștii, oficialitățile, publicul, criticii muzicali 
pentru care concertele, spectacolele de operă, înregistrările 
radiofonice sau pe discuri au avut mereu forța atracției, motivând 
aprecieri entuziaste, comentarii aplicate din care răzbat respectul, 
simpatia. 

Timpul a dovedit că, dintre profesorii Conservatorului 
bucureștean, Constantin Silvestri a marcat cel mai mult evoluția 
dirijorului Ion Baciu. Pedagogul și studentul său aveau personalități 
diferite. Silvestri era flegmatic, de multe ori ironic, la repetiții migălea 
obsedat un pasaj, un sunet, până ce era mulțumit. Deși 
supeficialitatea i-a fost întotdeauna străină, Ion Baciu a găsit mereu 
argumentele, cuvintele potrivite, măsura spre a modela caracterul, 
climatul interior al muzicii, nuanța și expresia sonoră dorite. I-au mai 
deosebit constituția fizică, gesturile dirijorale. Scund, impulsionând 
deseori crearea accentelor prin mișcări bruște ale baghetei și ale 
întregului corp, Silvestri se deosebea de Baciu, care era înalt, 
impozant, desena conturul melodic prin mișcări unduioase, nu rareori 
calofile, ale brațelor ce păreau să cuprindă orchestra toată. Mai târziu, 
desenele în aer ale lui Baciu în timpul concertelor au devenit 
economice, sobre, în contrast cu expresia vulcanică sau poetică a 
fluxului muzical. Asemănarea o constituia chipul celor doi dirijori în 
timpul desfășurării actului interpretativ: patosul, finețea, eleganța, 
frumusețea melodică (iau ca exemplu pasaje din creații de Ravel și 
Enescu) li se citea în priviri - la Constantin Silvestri o clipă, la Ion 
Baciu prelungindu-se.  

Altă linie hotărâtă a destinului celor doi dirijori a fost muzica lui 
Enescu. Linie pornită dintr-o diferență și dintr-o rezonanță comună. 
Silvestri a înțeles muzica lui Enescu pentru că și el a fost compozitor, 
pianist de vocație dar, în plus, l-a cunoscut personal, s-a bucurat de 
aprecierea lui superlativă, au cântat împreună, i-a primit ajutorul, a 
existat o relație umană specială. Lipsit de avantajul comunicării 
personale cu Enescu, Ion Baciu a dovedit o rezonanță intimă cu 
muzica acestuia, rezonanță explicabilă datorită sensibilității sale acute 
ce s-a potrivit aleanului, priveliștilor moldovenești, dizolvate în 
expresia-pereche postromantică-impresionistă. Au fost calități ce 
aveau să se manifeste în cazul lui Ion Baciu mai târziu, în condiții 
prielnice.  

Perioada 1955-1962, în care a fost dirijor al orchestrei 
Filarmonicii din Ploiești, a rămas pentru Ion Baciu prima etapă a 
entuziasmului, a generozității nepăsătoare de greutăți, de lipsuri. În 
orchestra insuficient dimensionată cântau și amatori, însă pasiunea 
pentru muzică a instrumentiștilor, dorința localnicilor de a asculta 
creații cunoscute în interpretări performante (distanța mică între 
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București și Ploiești înlesnea prezența repetată a soliștilor prestigioși 
Radu Aldulescu, Valentin și Ștefan Gheorghiu, Ștefan Ruha, 
Gheorghe Halmoș), romantismul acelor ani, seriozitatea și 
profesionalismul lui Ion Baciu au contribuit la ameliorarea calității 
programelor orchestrei, renumele tânărului dirijor convingând 
autoritățile, conducerile altor filarmonici din țară de valoarea sa. A fost 
o etapă ce a trebuit să se termine deoarece problemele administrative 
nerezolvate (salariile mici, lipsa de locuințe obligau instrumentiștii să 
plece la București, unde existau orchestrele Operei Naționale, 
Filarmonicii, Radioteleviziunii, Cinematografiei, Teatrului de revistă, 
Teatrului de operetă), dorința lui Ion Baciu de a lucra cu o orchestră 
de profesioniști tineri, modelați conform ambițiilor sale repertoriale l-au 
determinat să caute alt loc, mai ofertant. Iar cuvintele pe care i-a fost 
dat să le audă, au constituit un îndemn important: Acum îți toarnă ție 
vin în pahar Mihail Jora. Ai să fii mare dirijor. Să nu uiți asta.1 I-au 
făcut oferte filarmonicile din Timișoara, Brașov, Satu Mare, Sibiu. 
Marin Constantin, director adjunct la Direcția „Muzică” din Ministerul 
Culturii, l-ar fi dorit dirijor la Opera Națională Română din București, 
dar Baciu a ales în 1962 să plece la Iași. Cunoștea orchestra 
Filarmonicii moldave, unde realizase deja mai multe concerte, știa că 
numărul instrumentiștilor în vârstă era destul de mare, spera că 
ansamblul putea fi întinerit în scurt timp. Eventuala sa stabilire în 
București ar fi fost privită la modul concurențial, iar titularizarea ca 
dirijor de operă ar fi însemnat îngustarea posibilităților de a-și dezvolta 
personalitatea în primul rând ca dirijor de repertoriu simfonic. Ceea ce 
nu l-a împiedicat să ajungă peste ani la performanțe istorice în genul 
teatrului liric, la Iași și la București.   

Timp de aproape un sfert de veac (1962-1986) Iașul a fost 
pentru Ion Baciu a doua etapă a entuziasmului, generozității și 
sacrificiului personal, locul înfăptuirii marilor sale idealuri, locul de 
unde au pornit în lume capodopere interpretative cu semnătura sa, 
locul afirmării ca pedagog de orchestră și conducător de instituții 
muzicale importante. I-a fost favorabil mai întâi cursul politic al țării. 
Începea perioada de liberalizare și în domeniul culturii – au putut fi 
introduse în programele de concert creații de secol XX ale 
compozitorilor occidentali importanți, opus-uri dintre care menționez 
Poemul extazului de Aleksandr Skriabin, Suitele Daphnis și Chloé de 
Maurice Ravel, Șase piese de Anton Webern, Concertul nr. 2 de Béla 
Bartók, muzica baletelor Ritualul primăverii, Pasărea de foc și opera 
Povestea soldatului de Igor Stravinski. Au fost lucrări incluse din 

                                                
1 Maria Baciu, Ion Baciu – omul. Editura Cantes, 1998, pag. 28 
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inițativa sa, pe care le-a dirijat la pupitrul orchestrei Filarmonicii 
„Moldova”.  

În primii 11 ani de la venirea în Iași, Ion Baciu a avut noroc de 
omul potrivit, la timpul potrivit, în locul potrivit - Achim Stoia. Mult 
devotat Conservatorului, Stoia avea nevoie ca rector pentru 
dezvoltarea instituției (reînființată în 1960 după o întrerupere de un 
deceniu a activității) de profesori tineri, foarte bine pregătiți. Baciu a 
fost prima personalitate care a adus plusvaloare Conservatorului 
începând tot din 19621, mai întâi ca asistent la clasa de Muzică de 
cameră, apoi ca lector și conferențiar la disciplinele Ansamblu de 
orchestră și Dirijat orchestră. Trei momente au stimulat completarea 
pregătirii sale ca dirijor, cristalizarea strategiei educațional-
interpretative: cursurile de perfecționare la Akademie für Musik und 
darstellende Kunst din Viena cu Hans Swarowski (1965), cele din 
Statele Unite ale Americii și Canada cu Leonard Bernstein, Georg 
Szell și Erich Leinsdorf (1967), cele din Germania cu Sergiu 
Celibidache (1978). Ion Baciu mi-a descris împrejurările definitorii 
pentru clarificarea stilului său dirijoral: 

 

[...] nu Academia mi-a mai dat ceva în plus, ci viața muzicală 
din Viena, în special orchestra Filarmonicii. După un an sau doi am 
fost trimis în America, și am ascultat orchestrele de acolo. Așa s-a 
format în mintea mea o simbioză între moliciunea și frumusețea 
sunetelor instrumentelor de coarde (violinele, violoncelele ș.a.m.d.), 
cum le-am auzit la austrieci, și, ceea ce m-a impresionat pur și simplu 
la americani, sonoritatea suflătorilor. Probabil că această sonoritate 
vine de undeva, de la jazz... O precizie absolut fantastică, nici un fel 
de rabat la capitolul „tehnică”, virtuozi toți! Și-atunci, la întoarcerea 
acasă, am început să lucrez cu orchestra noastră după modelele de 
care v-am vorbit. Îmi amintesc, eram în sala de concert, la Boston, și 
când am auzit un acord - un singur acord! - în „Daphnis și Chloé”, m-
am ridicat în picioare, în timpul concertului, și m-a așezat la loc! Atâta 
strălucire n-am putut să-mi imaginez că se poate... Deci, numai dacă 
vezi undeva, dacă știi că e posibil să ajungi la o asemenea sonoritate, 
o vei face și tu. Dacă nu observi, cu-atât mai rău...2 

 
Achim Stoia s-a străduit să asigure „locotenentului”3 său de la 

Conservato-rul ieșean toate condițiile necesare sporirii numărului de 

                                                
1 Aveau să urmeze Vasile Spătărelu (1963), Anton Zeman (1964), Sabin 
Păutza (1966) 
2 Alex Vasiliu, Dialoguri neprotocolare, Editura Cronica, 2005, pag. 26 
3 Cuvânt folosit în acel timp în viața muzicală ieșeană, exprimând colaborarea 
strânsă, strategia comună a rectorului Achim Stoia cu profesorul și dirijorul Ion 
Baciu. 
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ore la disciplinele amintite, unde acesta lucra intens, pregătind noua 
generație de instrumentiști ai orchestrei Filarmonicii. Farmecul, 
pregătirea muzicală serioasă, pasiunea, eficiența profesorului, 
speranța studenților de a intra peste câțiva ani în ansamblul 
Filarmonicii pentru că profesorul lor era și directorul instituției de 
concerte, au transformat orele târzii ale serilor în repetiții entuziaste. 
Uimitor de repede s-a atins nivelul calitativ necesar susținerii unui 
concert la Filarmonica din București, în sala mare a Ateneului Român. 
Evenimentul a avut loc luni 10 februarie 1969. Programul a cuprins 
Suita I opus 9 pentru orchestră de George Enescu, Rapsodia pentru 
clarinet de Claude Debussy (solist Ion Mica), Simfonia a VIII-a în si 
minor de Franz Schubert și uvertura operei Maeștrii cântăreți de 
Richard Wagner. Critici muzicali importanți au reacționat cu 
entuziasm. Cella Delavrancea a scris una dintre cele mai consistente, 
analitice, superlative, originale și frumoase, ca stil, analize: 

 
Din prima parte a Suitei am priceput că dirijorul artistic al 

tinerei orchestre este un spirit care lucrează în spațiu mai mult decât 
în succesiune. Cântecul în unison, ondulând cu melancolia demnă, 
caracteristică poporului român, a fost interpretat cu o disciplină 
patetică; pauzele, în toată Suita, n-au fost tăcere, ci adâncime grăită 
în spațiul care mobiliza timpul de gândire. Paginile în care se simte o 
adiere de muzică franceză ne-au dovedit că Ion Baciu are o 
cunoștință științifică a contrapunctului. Niciodată, în această bucată, 
nu mi-a sunat atât de clar dezvoltarea orchestrală, în care dirijorul a 
împărțit centrele de putere ale diferitelor instrumente, adunate ca într-
un legământ, pentru a colora complexitatea unei compoziții în care se 
întrevede influența atavismului ortodox al lui Enescu, rafinat de 
învățământul și de admirația pe care o purta maestrului său, 
compozitorul Gabriel Fauré. […] Ion Baciu reușește să redea tot ce a 
gândit compozitorul, prin dinamismul unui temperament dăruit integral 
muzicii, întins ca un val asupra orchestrei. O supune cu autoritate 
niciodată brutală, păstrând întotdeauna stilul cuvenit fiecărei piese. 
Gesturile lui au sobrietatea celui care știe să impună, dar indicațiile au 
rapiditatea unei săgeți și nimeresc în plin, motorul mișcării. Priveam la 
arcușurile viorilor. Ridicarea, coborârea lor erau, parcă, ale unui 
singur om. Frazarea la suflători avea relief și expresie. Împlineau 
nuanța dorită, amplificând astfel polifonia orchestrală, perfect reliefată 
de dirijor. Pe tot parcursul concertului n-a fost o notă falsă, n-a existat 
nici o întârziere ritmică, nici o clipă de indiferență. Am uitat că nu 
cânta o orchestră mare de muzicieni experimentați. Bogăția 
timbrurilor, freamătul coardelor, contrabasurile masive și ritmul, ritmul 
plin de viață, se răspândeau în sală și stârneau un entuziasm 
transformat în bucurie, bucuria de a ne putea mândri cu un talent cu 
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totul excepțional. Natura i-a hărăzit toate însușirile care îl înalță pe 
culmile emoției muzicale. Suplețea comprehensiunii sale, 
expresivitatea de rară noblețe îi ajută să interpreteze Simfonia de 
Schubert, evocând firea sfioasă și sentimentală a geniului vienez, și 
apoi să se arunce vitejește în uvertura de Wagner „Maeștrii cântăreți”, 
executată mai repede decât se obișnuiește și dezbărată de acel 
„esprit de lourdeur” detestat de Nietzche, pentru că-i reprezenta 
burghezia mediocră și îngâmfată. Au strălucit cu mândrie alămurile, 
perfect strunite, și am avut senzația unei zile de sărbătoare, a ceea ce 
numea tot Nietzche „le gai savoir”./ Ca să fi obținut un rezultat atât de 
neobișnuit din partea acestor tineri studenți, desigur că Ion Baciu i-a 
încurajat cu căldura unui optimism la care i s-a răspuns cu fervoare. 
Atmosfera de sinceritate și încredere emanată de tânărul dirijor a 
cuprins tot publicul, iar ovațiuni insistente i-au mulțumit pentru bucuria 
unei seri muzicale de neuitat. Nădăjduim să-l auzim cât de curând la 
pupitrul Filarmonicii „George Enescu din București.1   

 

Am reprodus aproape integral cronica Cellei Delavrancea 
pentru a sublinia atenția ce s-a acordat unei orchestre de studenți. 
Explicația este evidentă: prestigiul dirijorului Ion Baciu crescuse încă 
din perioada ploieșteană, fusese invitat până în 1969 să preia 
concertele unor filarmonici din țară, se știa că participase la cursurile 
de măiestrie din Germania, America de Nord, Canada și Austria. Așa 
se mai explică înregistrarea primei ospeții muzicale a Orchestrei 
Conservatorului din Iași de către Radioteleviziunea Română.2 Datorită 
acestor documente, opiniile Cellei Delavrancea se confirmă total. Din 
păcate, numai imprimările audio din 1969 au pe jumătate statut de 
document public deoarece au fost fixate pe un cd documentar în anul 
2005.3 Primul concert al Orchestrei Conservatorului din Iași a fost atât 
de bine primit, încât invitația s-a reînnoit în 1971. Și atunci, opiniile 
criticilor muzicali obiectivi, culți, străini de subiectivisme și 
conformisme, au fost măgulitoare pentru profesorul, dirijorul Ion Baciu 
și studenții săi. Reproduc un singur fragment din cronica lui Alfred 
Hoffman: 

 

                                                
1 Cronică publicată în România Literară, 13 noiembrie 1969, antologată în 
Cella Delavrancea, Dintr-un secol de viață, Editura Eminescu, 1988, pag. 
316-317 
2 A fost o acțiune neobișnuită înregistrarea video integrală a concertului de 
către Televiziune, instituție care nu obișnuia să mobilizeze un car de reportaj 
pentru recitaluri și concerte studențești.  
3 Ion Baciu Orchestra „Super” a Conservatorului de muzică „George Enescu” 
Iași. 1969-1970. Universitatea de Arte „George Enescu” – Iași 145 ANI. ADD 
177 UCMR-ADA. Societatea Română de Radiodifuziune, 2005 
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Orchestra Conservatorului din Iași a dat un admirabil concert 
simfonic, dintre acelea care ne restabilesc și ne consolidează 
încrederea în valorile constante ale interpretării orchestrale. Formația 
aceasta de tineri cântă cu o prospețime captivantă a participării 
interioare, concretizată într-o calitate sonoră aparte, ca o suprafață 
migălos șlefuită și lucitoare, de pe care s-a luat orice urmă de praf. 
Aici te poți în adevăr bucura să urmărești dozajul îngrijit al planurilor 
dinamice, poți vedea prin vălul transparent al țesăturii orchestrale, 
studiată și luminată în particulele ei intime, distingi unitatea limpede 
dintre țel și realizare. Ion Baciu este un muzician cu mare putere de 
comunicare, are ceva cordial și plăcut în felul de a se manifesta, dar 
toate acestea nu trebuie să ne facă să uităm că tinde, tot mai mult, 
spre o rafinare a interpretării […]. El duce o muncă de fond, artistico-
pedagogică, tinzând la construirea sistematică a unui edificiu care, 
arătându-și de pe acum însușirile esențiale, nu va întârzia să-și 
dezvăluie proporțiile impunătoare. La Iași se făurește – avem impresia 
– una din marile orchestre ale țării, fără paradă și reclamă, cu 
modestie și seriozitate.1  

 

Semnificativ este că și al doilea concert al orchestrei 
Conservatorului din Iași a fost înregistrat, tot în sala Ateneului, de 
Televiziunea Română. 

Peste două luni de la apariția cronicii lui Alfred Hoffman, 
Theodora Albescu a semnat în revista Muzica o analiză obiectivă, 
pertinentă, superlativă a realizărilor orchestrei ieșene și un interviu 
amplu cu Ion Baciu, primul dialog de asemenea dimensiuni cu tânărul 
dirijor ce se apropia de vârsta tinereții împlinite ca vârstă și 
performanțe muzicale, ce promitea noi revelații. Opiniile din interviu își 
vor găsi locul și semnificația spre finalul acestor însemnări. Acum 
decupez câteva aprecieri:  

 
[…] ca dirijor îl caracterizează rafinamentul coloristic, 

clarviziunea unei eficiente finalizări arhitectonice a lucrării finalizate, 
multă fervoare, multă plasticitate a imaginilor muzicale.2 

 
În alte pagini ale numărului 4 din revista Muzica, severul critic 

Theodora Albescu analiza, la rândul său, al doilea concert susținut la 
București de orchestra „Super” a Conservatorului ieșean. Este unul 
dintre cele mai bune comentarii de tip cronică despre programele 
ansamblului în discuție, model de evaluare a actului interpretativ: 

 

                                                
1 Alfred Hoffman, Orchestra Conservatorului din Iași. Contemporanul, 26 
februarie 1971. 
2 Theodora Albescu, Prezențe ieșene în Capitală, Muzica, nr. 4, 1971  
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[...] lăsând la o parte unele impurități tehnice ale execuției, 
sau o anume doză de duritate în atacul suflătorilor – elemente 
justificabile de altfel prin vârsta formației – am putut aprecia în schimb 
o aspirație interpretativă căutând substanța dramatică, transparența 
construcției arhitectonice, sonorități de impresionant rafinament 
coloristic. […] Mult mai concludentă pentru adevăra-tele disponibilități 
interpretative ale formației s-a detașat prezentarea poemului simfonic 
„Moarte și transfigurație” de Richard Strauss. În concluzie: față de 
timpul și punctul de pornire, orchestra Conservatorului din Iași 
demonstrează un impresionant salt calitativ; competitiv se apropie de 
nivelul celor mai bune dintre orchestrele noastre din țară, pe care nu 
le văd numeric depășind cifrele 2 sau 3.1  

 
 A apărut de câteva ori până acum în aceste însemnări 

formula „orchestra super”. De fapt, a fost al doilea supra-nume, primul 
fiind găsit tot de studenții care activau în ansamblul simfonic – 
„orchestra împotriva tuturor”. Explicația mi-a dat-o în 1993 violonista 
Angela Dumitrașcu, membră a partidei „vioara I”2, fiind confirmată 
peste un an de Ion Baciu, tot într-o emisiune televizată3 pe care am 
avut onoarea să o realizez. Ion Baciu își amintea: 

 
[...] asta am făcut: am angajat 60 de studenți într-o singură zi! 

Concert- maestrul […] era student în anul I. Bineînțeles, cânta la 
ultimul pupitru în orchestră. Atunci eu am pensionat efectiv pe cei 
care, după vârstă, erau pensionari de mult, i-am pensionat, ca să zic 
așa, a doua oară, și i-am angajat pe cei 60 de tineri. Pentru că aveam 
anumite greutăți – programul de la Conservator, unii profesori nu erau 
de acord cu această situație (mă rog, lucruri care se întâmplă mereu 
în viață...), orchestra a căpătat din partea lor, a studenților, numele 
„orchestra împotriva tuturor”! De ce? Pentru că să schimbi dintr-o dată 
o garnitură de instrumentiști experimentați cu 60 de studenți – e un 
act de mare curaj, și majoritatea nu erau din anii IV sau V, ci din anul 
III. Cu ei am pornit atunci, lucram serile, după cursurile lor, și nu știau 
de oboseală...4 

 
Mai rămâne de precizat că al doilea supra-nume – orchestra 

super - a fost găsit tot de tinerii instrumentiști, dar preluat atunci 
imediat de criticii muzicali bucureșteni! De altfel, singurul cd existent 
acum, ce conține primele înregistrări ale acelui ansamblu simfonic, 

                                                
1 Theodora Albescu, op. cit.  
2 Fascinația Muzicii, TVR Iași 
3 Facinația Muzicii, TVR Iași. 
4 Alex Vasiliu, op. cit., pag. 25 
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are chiar titlul Ion Baciu și Orchestra „Super” a Conservatorului de 
muzică „George Enescu” Iași, 1969-1970. 

Peste puțin timp cuvântul „super” a dispărut din titulatura 
colectivului instrumental, performanțele tehnic-muzicale dovedite în 
concertele de la sediu, în turneele la București și în străinătate, 
înregistrările radiofonice, discurile, comentariile criticilor, 
compozitorilor, muzicologilor importanți validând permanent 
superlativul. Acum se numea asemeni celorlalte din filarmonicile 
românești, dar performanțele artistice o detașau net. Semnificative au 
rămas cronicile semnate de Alfred Hoffman, Mihai Moldovan, Ada 
Brumaru, Grigore Constantinescu, Edgar Elian, Jean Victor 
Pandelescu, Liliana Gherman, Luminița Vartolomei, Pascal Bentoiu. 
Cronici păstrând opiniile apreciative ale concertelor susținute de Ion 
Baciu la București împreună cu orchestra Filarmonicii „Moldova”, cu 
orchestrele Filarmonicii „George Enescu” și Radioteleviziunii, în care a 
interpretat multe partituri din creația românească și universală. 
Grigore Constantinescu a lăsat paginii revistei Muzica primul semn 
apăsat al recunoașterii breslei de muzicieni în privința versiunii operei 
Oedip de George Enescu, realizată de Ion Baciu la Iași sub formă de 
concert în 1975: 

 
[...] fără îndoială, meritul principal aparține lui Ion Baciu, acest 

entuziast muzician care a avut forța de a crea un nou „Oedip”, de o 
decantată frumusețe antică. Planurile dramatice, limpezimea țesăturii 
melodice, atmosfera învăluitoare a sonorităților se dovedesc supuse 
unui spirit de mare claritate și forță, care nu repetă soluții anterioare ci 
găsește adevărul operei enesciene în aprofundarea sensurilor 
partiturii. Se poate vorbi, în cazul lui Ion Baciu, de oportunitatea unei 
înregistrări speciale a lucrării, valabilă estetic și pregnant personală.1 

  
Afirmând că opțiunea muzical-estetică a lui Baciu „nu repetă 

soluții anterioare”, că era „pregnant personală”, Grigore 
Constantinescu se referea la versiunile semnate de profesorul său de 
dirijat Constantin Silvestri (1958) și de Mihai Brediceanu (1961, 
înregistrare pe disc „Electrecord” – 1964). Cella Delavrancea sesizase 
în 1969 rezonanța specială a lui Ion Baciu cu muzica lui Enescu și a 
lui Ravel. Au fost doi compozitori pe care dirijorul i-a înțeles, i-a simțit 
în cel mai profund mod, rafinându-și în timp interpretările la pupitrul 
orchestrei sale și al celor din alte orașe. Singurul document la care mă 
refer aici, plasat prima dată în Contemporanul (23 iunie 1989) este 
cronica Luminiței Vartolomei, din care citez: 

 

                                                
1 Grigore Constantinescu, Săptămâna muzicii românești la Iași. Muzica, nr. 7, 
1975, pag. 33 
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Ion Baciu și Filarmonica din Ploiești au etalat în fața publicului 
bucureștean calitățile aparte pe care le pun în valoare două celebre 
pagini de alură impresionistă din creația națională și universală: 
„Marsyas” de Alfonso Castaldi și „Mama mea, gâsca” de Maurice 
Ravel. […] Sensibilitatea mânuirii timbrurilor și intensităților în crearea 
aurei de mister pe care aceste partituri o conțin și pe care cele mai 
inspirate interpretări ale lor o degajă, poezia învăluitoare și 
rafinamentul pulsațiilor emoționale au conferit versiunii ploieștenilor 
statutul de „referință” […].1 

 
Ion Baciu a atins culmile în privința creației simfonice a lui 

George Enescu și a operei Oedip. Stau mărturie înregistrările pe disc 
realizate cu orchestrele filarmonicilor din Iași și Cluj-Napoca. În 1981, 
la centenarul nașterii compozito-rului, partitura-capodoperă a devenit 
interpretare-capodoperă, tot sub conducerea lui Ion Baciu, mai întâi la 
Iași în luna mai. Marele prestigiu de care se bucura Ion Baciu în 
lumea muzicală românească și în privința interpretării creației 
enesciene au fost argumente pentru programarea versiunii sale la 
Oedip la finalul ediției a X-a, din septembrie 1981, a Festivalului 
„George Enescu”. După concertul simfonic-oratorial și înregistrarea de 
la Iași pentru montarea de televiziune (comandă BBC), reprezentația 
de la București a impresionat în cel mai înalt grad. Dintre 
consemnările momentului o aleg doar pe a Luminiței Vartolomei și o 
redau aproape integral, fiind detaliată, cuprinzătoare, semnificativă: 

 
[...] versiunea de concert-spectacol a operei Oedip propusă 

de către dirijorul Ion Baciu […] reprezintă una din contribuțiile cele mai 
importante de până acum la materializarea sonoră și vizuală a 
capodoperei enesciene, la impunerea ei în conștiința publicului de la 
noi (și nu numai, dată fiind posibilitatea de circulație mult mai largă a 
acestei formule, în comparație cu montările realizate pentru teatrul 
liric). Pe ambele sale dimensiuni – în planul muzical și în cel scenic -, 
concertul-spectacol a marcat substanțiale înnoiri, începând cu 
exploatarea mai intensă a bogăției de detalii orchestrale și sfârșind cu 
aflarea soluției ideale de întruchipare în tragedie, a mulțimii cu care 
rând pe rând eroii se confruntă, sunt judecați de către ea ori trăiesc 
împreună bucuria izbânzii și durerea nenorocirilor. […] Viziunea 
interpretativă [a lui Ion Baciu] într-o măsură considerabil pesonală și 
novatoare, nu izvorăște nici din dorința de frondă față de modelele 
consacrate, nici din aceea de originalitate cu orice preț, ci dintr-o 
cunoaștere profundă a partiturii enesciene, dintr-un demers propriu de 
pătrundere și înțelegere a textului, care a determinat nu numai 

                                                
1 Luminița Vartolomei, Natură moartă cu voci, instrumente și baghete. Editura 
Muzicală, 2005, pag. 438 
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respectul pentru litera lui, dar și atitudinea creatoare față de 
sensurile sale. […] un merit deloc neglijabil al dirijorului Ion Baciu 
este acela de a fi intuit că ipostaza cea mai potrivită pentru o 
concepție contemporană despre chipul în care se înfățișa mișcarea 
scenică în tragedia antică greacă putea fi realizată nu de coregrafie, ci 
de eurythmie. Austeră și sugestivă, de mare efect plastic, forfota de 
văluri multicolore în care se prefac necontenit mișcările și atitudinile 
dansatorilor coordonați de Else Klink compune astfel un cadru ideal 
pentru evoluția eroilor. […]1  

 
Concepția dirijorală. Trăsături stilistice          
 
Până acum s-au adunat două explicații ale succesului rapid 

obținut de Ion Baciu cu o orchestră alcătuită în cea mai mare parte din 
studenți: sinteza a două tipuri de sonoritate (americană și austriacă), 
determinarea tinerilor, din punctele de vedere al afirmării și stimulării 
materiale, de a lucra intens cu profesorul, cu dirijorul lor. Ion Baciu și-
a dezvăluit încă din 1971 coordonatele stilului efectiv de lucru:  

 
„O tendință generală a Conservatoarelor insuflă în 

mentalitatea studentului instrumentist predilecția pentru activitatea 
solistică. Se știe însă că din majoritatea absolvenților, selecția 
naturală rezervă doar pentru câțiva asemenea carieră. Și este firesc 
să se întâmple așa, Conservatorul fiind doar o pepinieră de cadre 
pentru cele mai diverse activități muzicale. Cu ce elan, cu ce 
abnegație profesională, cu ce dragoste pentru profilul muncii sale în 
orchestră va veni însă instrumentistul educat de școală doar spre o 
activitate solistică? […] Cred deci că este cazul ca învățământul 
muzical să-și pună mai atent această problemă, să-l îndrume și să-i 
descopere studentului frumusețea muncii în colectiv, să-l determine 
să iubească activitatea în orchestră, căci aceasta este mult mai grea 
decât solistica. Se cere o maximă conștiinciozitate a studiului 
individual, o severă disciplină aristică față de sine și față de ceilalți, 
spirit de echipă și, nu mai puțin, capacitatea de a renunța la o anume 
personalitate individuală pentru a putea servi crearea unei 
personalități colective – orchestra.”2 

 
Legat de munca în colectiv, explicând din punct de vedere 

strict muzical, Ion Baciu sublinia peste ani că una dintre primele sale 
griji la începutul formării orchestrei Conservatorului ieșean, viitorul 

                                                
1 Luminița Vartolomei, cronica Atitudinea creatoare în volumul Teatrul din 
umbra Muzicii. Editura Muzicală, 2003, pag. 170-171 
2 Teodora Albescu, Ion Baciu. Muzica, nr. 4, aprilie 1971, pag. 25 
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ansamblu simfonic al Filarmonicii, a fost să-i educe pe tineri să se 
asculte unul pe celălalt în cântul din ansamblu.  

 
 […] „dirijorul nu este bătător de măsură…, el pe măsură își 

creionează, ca să zic așa, dorințele și cere orchestrei să cânte într-un 
anumit fel. Bătutul (tacta-rea) măsurii poate să fie elegant, sau sportiv, 
sau de spadasin, sau de gimnast, dar tactarea trebuie să conțină în 
ea muzica pe care o ai în momentul acela! Însă dacă orchestra se 
învață cu bătutul zdravăn al măsurii (și foarte fix), atunci instrumentiștii 
nu se mai ascultă, se uită la tine și cântă după mâna ta. Ori, eu am zis 
că trebuie cântat după ureche, nu după mână...1’2 

 
Tot de lucrul cu orchestra este legat, bineînțeles, desenul în 

aer al muzicii. Se configurează altă lege pe care a respectat-o Ion 
Baciu. 

 
 […] „a cultiva gestica în sine mi se pare o poziție de periferie 

artistică. Sigur că trebuie să stăpânești excelent tehnica mișcărilor 
dirijorale […] - să nu rezulte de aici că resping ideea unei anumite 
doze de spectaculozitate. Nu! Mai mult chiar: consider că profesia de 
dirijor solicită și unele atribute actoricești (bineînțeles în limite clar 
determinate de bunul simț, de bunul gust). Desenul mișcării ți-l 
dictează însă muzica pe care o interpretezi, și esențial rămâne ca 
gestul să pornească din ceea ce se întâmplă pe moment în orchestră, 
nu din calcule, din pregătiri anterioare. Bineînțeles, pentru un dirijor 
fundamentul constituie, totuși, capacitatea sa de a se exprima prin 
orice mișcare, atitudine, privire, capacitatea de a comunica orchestrei 
voința, intenția sa expresivă. Aici intervine și necesitatea 
temperamentului (este însă o deosebire între nervozitate și 
temperament muzical).”3  

 
Sigur că profesionalismul l-a determinat pe Ion Baciu să-și 

însușească în timp scurt un repertoriu vast, în care au intrat mai întâi 
lucrările simfonice, concertante cu succes public asigurat, din epocile 
clasice și romantice. Era o condiție sine qua non în perioada 
începutului său ca dirijor la Ploiești (1953-1962), când politica de stat 
pretindea permanent accesibilitatea artei, când dimensiunea redusă, 
calitatea limitată a orchestrei nu permiteau includerea în programe a 
unor partituri dificile. Al doilea tip de lucrări învățate repede, în număr 
mare, au fost cele românești. Nu toate de înalt nivel valoric, dar toate 
obligatoriu a fi incluse în concertele orchestrelor simfonice din țară. A 

                                                
1 „După ureche”, evident, în sensul că instrumentiștii trebuie să se asculte unii 
pe ceilalți în orchestră. 
2 Alex Vasiliu, Dialoguri neprotocolare, Editura Cronica, 2005, pag. 27 
3 Teodora Albescu, op. cit., pag. 24-25 
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fost o lege pe care Ion Baciu a respectat-o, însă, destul de ușor, 
pentru că avea capacitatea de a învăța rapid - muzicalitatea, 
echilibrul, bunul simț ajutându-l să „scoată” și din portativele anoste tot 
ce se putea, ca muzică. Nu se mai pun în discuție valorile acreditate 
ale creației românești contemporane, cele de patrimoniu, pe care le-a 
pus deplin în valoare. Pot fi date ca exemple Priveliști moldovenești 
de Mihail Jora, Simfonia I și Rapsodia a II-a de Paul Constantinescu, 
Motive maramureșene de Corneliu Dan Georgescu, Armonii I, Suita 
Mihai Viteazul de Tiberiu Olah, opera Amorul doctor de Pascal 
Bentoiu. 

 
Constantin Silvestri – Ion Baciu, profesorul și discipolul  

 
Se obișnuiește stabilirea influenței profesorului, a maestrului, 

la începutul unei evocări. Am ales să luminez acum legăturile dintre 
Constantin Silvestri și Ion Baciu fiindcă pasiunea celor doi dirijori 
pentru muzica lui Enescu, interpre-tările covârșitoare pe care le-au 
lăsat amintirii noastre și memoriei magnetice deschid seria afinităților, 
asemănărilor, finalului tragic ce i-a așteptat pe amândoi. 

Multe au fost asemănările. În primul rând, uriașa capacitate 
de muncă, dăruirea fără limite pentru orchestrele lor. Amândoi 
fascinau – Baciu cu un alt tip de spectaculozitate, prin învăluire. 
Amândoi l-au înțeles, l-au exprimat pe Enescu prin toate fibrele 
inteligenței și sensibilității lor muzicale. Amândoi au transfigurat în 
sunet și expresie viața ca o luptă, moartea ca o eliberare în noi 
întruchipări ale eroului Manfred, erou ce poate avea chipul lor, dacă 
ne gândim bine. Silvestri și Baciu au creat din opera Oedip 
evenimente ce au avut ca semn de egalitate rigoarea și fantezia, 
arhaicul și modernul.  

Diferențele sunt de înțeles. După ce a produs evenimente 
muzicale în Bucureștiul rectractil în fața noutății, a experimentului, dar 
a fermecat publicul și muzicienii luminând alte înțelesuri ale 
capodoperelor știute, după ce a suportat umilințele, manevrările 
politice, Silvestri a luat drumul lumii largi unde a găsit succesul 
neîngrădit, orchestra de modelat.1 Ion Baciu a fost, la rândul lui, 
arhitect de evenimente muzicale la Iași și la București, a avut norocul 
liberalizării politice scurte (1963-1971), dar, la fel, valoarea, prestigiul 
nu l-au ajutat când puterea politică l-a adus și pe el în iarna vrajbei 
noastre. Spre deosebire de profesorul său, Baciu a rămas ca un Don 
Quijote în luptă cu morile de vânt tot mai mari, spre a plăti cu viața 
aici, munca pasionată, succesele, chinurile pe care nu le-a meritat. 
Amândoi au pierdut lupta când mai aveau destule de realizat, 

                                                
1 Ansamblul din orașul britanic Bournemouth. 
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amândoi mai așteaptă să fie redescoperiți: Silvestri – compozitorul, 
Baciu – dirijorul. 

Destinul lor muzical are încă o latură comună: dirijorul ca 
prezență permanentă la pupitrul unei orchestre. A fost un statut care i-
a avantajat, un statut ce s-ar putea să-i mențină într-un trecut de 
neîntors. 

Răspunzând în 1971 întrebării Theodorei Albescu Ce vi se 
pare esențial pentru profilul artistic de dirijor?, Ion Baciu punea în 
discuție șansele acestuia în două ipostaze: ca invitat și ca membru 
permanent al colectivului orchestrei. După ce condusese 7 ani 
orchestra filarmonicii din Ploiești și, până în momentul interviului, 9 ani 
ani orchestra Filarmonicii din Iași, Baciu pleda, bineînțeles, pentru 
statutul de dirijor permanent. Mai ales la Iași reușise performanțe 
rapide, necrezute în prealabil, pe care le-am evocat în paginile 
anterioare. Redau selectiv pasaje din argumentația sa: 

 
„Idealul artistic în care cred, dorința de a sluji muzica pe cât 

posibil total, pe măsura posibilităților mele, mi-a sădit preferința pentru 
activitatea în care mă situez ca dirijor permanent al orchestrei. […] În 
afara realizării unui concert bun, a unei interpretări convingătoare […], 
cea mai mare mulțumire a dirijoru-lui permanent, acel plus de 
satisfacție ce îl trăiește, rămâne datoria de a constata evoluția 
profesională a orchestrei sale. […] Nu înseamnă ca întreaga stagiune 
să se desfășoare doar sub bagheta [dirijorului permanent]. Nici vorbă! 
Dar de supravegherea, controlul colectivului, de asigurarea unei 
discipline de lucru, să răspundă o singură “mână”. Când sunt mai 
mulți dirijori permanenți gradul de interes pentru formația în sine se 
micșorează, și în loc să ne preocupe evoluția ei, ne preocupă în 
principal doar ceea ce ne revine: concertul nostru, programul nostru 
etc. Ori, nu așa poate crește o orchestră. […] Pentru o viziune mai 
unitară a programelor de concert, cred că se va dovedi mult mai 
avantajos (s-a verificat de altfel până acum de câteva ori acest lucru) 
practicarea principiului ciclic. Cu alte cuvinte, mă declar adeptul unei 
stagiuni alcătuită pe baza seriei de concerte cu un singur dirijor 
(permanent sau oaspete).”1   

 
Ion Baciu arhitectul de orchestră simfonică, vizionarul 

repertoriului care i-a definit personalitatea și stilul, a avut suficiente 
modele pentru a-și argumenta eșafodajul propriei creații, conceptul 
expus încă din 1971 în revista Muzica: Ernest Ansermet (orchestra 
Suisse Romande 1918-1968!), Wilhelm Furtwängler (orchestra 
Filarmonicii din Berlin 1922-1945; 1947-1954), George Georgescu 

                                                
1 Theodora Albescu, op. cit., pag. 25 
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(orchestra Filarmonicii din București 1920-1964), Theodor Rogalski  
(formatorul și educatorul orchestrei Radio România 1930-1950), 
Arturo Toscanini (orchestra NBC 1937-1954), Evgheni Mravinski 
(orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg 1938-1988!), Herbert von 
Karajan (orchestra Filarmonicii din Berlin 1955-1989), Antonin Ciolan 
(formator și maestru al ochestrei Filarmonicii din Cluj 1955-1970)1, 
profesorul său de dirijat Constantin Silvestri (conducător al 
orchestrelor Filarmonicii din București și Radio România). Exemple 
mai sunt suficiente. Iar justețea activității constante, permanente, a 
unui dirijor cu o orchestră s-a confirmat încă odată în cazul său. 

 
Creația lui Enescu în viziunea lui Ion Baciu 
 
În preajma celor două aniversări importante – 140 de ani de la 

nașterea lui George Enescu și 90 de ani de la nașterea lui Ion Baciu, 
se cuvin subliniate meritele dirijorului în aprofundarea sensurilor 
muzicii enesciene, în devoalarea altor pliuri semantic-expresive într-o 
manieră nouă, ce a respectat litera și spiritul partiturilor. Explicând 
prima oară public, pentru un canal media ce s-a transformat imediat 
într-un document scris aflat timp de jumătate de secol la dispoziția 
oricui a fost interesat, atracția specială pentru muzica lui George 
Enescu, Ion Baciu afirma: 

 
[…] Prima și imediata justificare se află în frumusețea de o 

rară profunzime expresivă a acestei opere, în sensurile ei scrutând 
adâncurile existenței omenești, în sensibilitatea ei vorbind despre 
acea mare puritate a sufletului românesc. M-am gândit de multe ori că 
muzica lui Enescu poate fi comparată cu o imagine sonoră peste 
veacuri a minunatelor noastre mănăstiri moldovenești. Într-un cuvânt 
(și nu mai are sens să insist asupra motivelor valorice) nimic mai 
firesc ca acea sinceră bucurie, sinceră emoție ce o trăiesc ca interpret 
ori de câte ori mă întâlnesc cu partiturile enesciene. Este o lume 
artistică [ce] mă convinge, cu care pot comunica, și mai ales, care îmi 
îngăduie să o slujesc de pe pozițiile acelui nobil ideal de onestitate și 
dăruire interpretativă.2 

Mărturisirea datează din 1971, Ion Baciu începuse abia de 
câțiva ani tălmăcirea profundă a creației lui Enescu împreună cu 
orchestra Filarmonicii din Iași sau cu alte ansambluri din țară – marile 
confruntări, marile izbânzi în privința simfoniilor, a operei Oedip, 
urmau să vină. Pentru că rezonanța constitutivă a lui Ion Baciu, 

                                                
1 Cei numai 15 ani în care Antonin Ciolan a lucrat cu orchestra Filarmonicii din 
Cluj-Napoca se explică prin vârsta înaintată la care i-a devenit titular (72 de 
ani) și momentul dispariției sale, la vârsta de 87 de ani.   
2 T. Albescu, op. cit, pag. 25 
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cercetarea sa continuă a partiturilor erau în acord fin cu șlefuirea 
tinerei orchestre, cu antrenarea ei în studiul și exprimarea textelor, a 
ethos-ului enescian. Evoluție permisivă decantărilor, care a pretins 
timp. Consecințele excepționale au fost prima reprezentare sub formă 
de concert a operei Oedip (Iași, 1975), Simfonia a III-a în Do opus 21 
(1977, înregistrare pe disc Electrecord), înregistrarea specială Radio 
România (la Iași) și a doua reprezentație a operei Oedip (București, 
1981, Festivalul Internațional „George Enescu”), Simfonia a II-a în La 
opus 17 (1985, Festivalul „George Enescu”, publicată a doua zi pe 
disc Electrecord). Sunt câteva exemple. Aleg spre succint comentariu 
două opus-uri interpretate de Ion Baciu – Simfoniile a II-a și a III-a. 
Versiunile, cu orchestre formate la școli diferite de dirijat, activând în 
două zone etno-culturale specifice, vădesc, bineînțeles, 
personalitatea distinctă, originală, a celui care le-a condus în 
momentul actului interpretativ.  

Simfonia a II-a în La op. 17 i-a oferit lui Ion Baciu repetate 
prilejuri de a exprima zone stilistice, moduri de scriitură, climate 
sufletești ce îl reprezentau plenar: neoromantismul, tehnica dezvoltării 
orchestrale în cascadă, cu pronunțate adversități ritmice și de nuanță, 
cu învolburări, cu clipe de stază specifice lui Richard Strauss1, cu 
sublimate reverii românești. Varianta Uverturii la opera Maeștii 
cântăreți din Nürnberg, înfățișată publicului bucureștean în anul 1969 
de Ion Baciu într-o spectaculoasă versiune2, poate fi considerată una 
dintre cheile interpretărilor sale și în privința lui Enescu, pentru că 
filiera Wagner-Strauss lasă vizibilă continuitatea netulburată a fluxului 
melodic ce încă nu s-a transformat, în anii 1912-1914, când a fost 
compus, în tornadă, cum avea să se întâmple în Simfonia a III-a. La 
fel ca Strauss, Enescu a privit de la răspântia romantismului de secol 
XIX zorile modernismului de secol XX păstrând distanța ignorată de 
radicalii Stravinsky și Bartók. Asta înțelegem datorită lui Ion Baciu, 
care a mai dovedit că autorul român s-a implicat mai mult decât 
Strauss în aventura dramatică marcată de conflict, în jungla 
procedelor și stilurilor de sinteză romantic-modern, îndreptându-ne 
spre limanul bucuriei interioare. Cum am precizat, versiunea 
prezentată în 1985 de orchestra Filarmonicii din Iași, condusă de 
maestrul ei la Festivalul Internațional de la București, s-a bucurat în 
avans, pe bună dreptate, de încrederea conducerii Festivalului și a 
Casei Electrecord, cu siguranța reușitei magistrale. A doua zi 

                                                
1 În poemele simfonice O viață de erou, Moarte și transfigurație, în Simfonia 
Alpilor. 
2 Ion Baciu. Orchestra „Super” a Conservatorului de muzică „George Enescu” 
Iași, 1969-1970, Cd Casa Radio, ADD 177, 2005, Sociatatea Română de 
Radiodifuziune, track 8 
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înregistrarea a fost publicată pe un disc-document, iar peste un an s-a 
tipărit un album în tiraj sporit, cu prezentarea elogioasă a 
compozitorului Doru Popovici.  

Doresc să evidențiez încă odată înțelegerea superioară, 
rafinamentul la care ajunsese Ion Baciu încă din deceniul 1971-1980 
(mai precis, în 1977, când a realizat înregistrarea) prin repetatele 
imersiuni de până atunci în oceanul creației simfonice enesciene. Mai 
ales că opusul nr. 17 în Do, nu prea îndepărtat în timp de precedentul 
(a fost compus în alt interval de doi ani, 1916-1918), îl depășește din 
toate punctele de vedere: al elaborării substanței muzicale, al 
spectrului sonor dezvoltat prin adăugarea orgii și corului, prin 
înălțimea gândului filosofic atins de muzică. Ion Baciu a clarificat linia 
melodică imponderabilă, multiplicată în motive dezvoltate, melodie ce 
nu se lasă prinsă în plasa polifonică, zborul ei înalt peste zonele 
modalismului românesc, deșarfajul armonic impresionist, fiind totuși 
atras de monumentalitatea germană. Este limpede în concepția 
dirijorului ideea de sinteză: a orchestrei și corului, gândit de Enescu a 
fi tot un instrument integrat, nu adăugat orchestrei, sinteza celor trei 
civilizații muzicale – germană, franceză, română – într-o formă străină 
de pastișă, de folclorism. Foarte puțini dirijori români au reușit până în 
1977 să transforme și Simfonia a III-a din complicatul joc cu perle 
materializate în șiraguri aparent încâlcite, într-un spectacol inteligibil, 
fascinant, jucat în avanscena spațioasă a creației de maturitate 
rămasă de la Enescu. Aparent îngreunată de complexitatea ideației și 
a scriiturii, Simfonia a III-a este, în ce îl privește pe compozitor, 
dovada rafinamentului, a virtuozității cu care s-a mai putut compune 
muzică în tonalitatea do major la nivelul trezirii avangardei muzicale, 
iar în ce îl privește pe dirijorul Ion Baciu siguranța că a fost capabil în 
sala de concert, rămâne prin mijlocirea înregistrării, să familiarizeze 
ascultătorul și cu această complexă „simfonie a simfoniilor”, cum a 
numit-o analistul Pascal Bentoiu, încântat de versiunea lui Baciu, pe 
care a considerat-o „superbă”.1  

Întristător este că a trecut exact o jumătate de secol de când 
Ion Baciu și-a exprimat nemulțumirea față de modul cum se raportau 
românii la omul Enescu și muzica sa în anul 1971, iar situația a rămas 
neschimbată.  

 
[...] „predilecția mea pentru opera lui Enescu o determină și 

un al doilea factor principal. Vorbim mult despre Enescu, i-am dedicat 
un concurs și un festival internațional, i-am aprofundat muzica în 
nenumărate studii muzicologice etc. Îndrăznesc totuși să afirm că în 
afara cercului de specialiști (nu mă refer doar la muzicieni ci la 

                                                
1 Pascal Bentoiu, Capodopere enesciene, Editura Muzicală, 1984, pag. 218 
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majoritatea oamenilor de artă din țara noastră), adevărata semnificație 
valorică, adevărata și concreta semnificație muzicală a paginilor 
enesciene scapă în bună măsură auditoriului larg. În conștiința de 
masă am sădit un respect simbolic față de nume, dar n-am reușit încă 
să familiarizăm propriu zis auditoriul larg cu muzica sa, n-am reușit să 
asigurăm acestei opere popularitatea scrierilor unui Sadoveanu sau 
Arghezi de pildă (pentru a nu depăși epoca de referință). Se cunosc 
cel mult Rapsodiile române, dar nu lucrările ce reprezintă cu 
adevărat marea artă enesciană. Și, pe plan național cel puțin, o 
asemenea situație mi se pare nefirească.”1 

 
Ion Baciu - Trăsături definitorii ale artei sale dirijorale 

 
Chiar să nu fi fost avertizat în privința prestigiului și 

popularității sale ca dirijor, cel care asculta prima oară o lucrare 
interpretată de Ion Baciu era obligat să-i acorde toată atenția până la 
final, însoțită treptat de admirație. Sunt efecte ce s-au păstrat datorită 
înregistrărilor. Explicația generală are în vedere caracterul spectacular 
ambivalent. În primul rând, Baciu lumina aspectele arhitectonice ale 
opusului, „vezi” construcția sonoră în toate dimensiunile exterioare, de 
la stâlpii de susținere până la ultimele linii ale acoperișului. Conductul 
melodic nu avea doar un desen bine conturat, ci o semnificație, un 
curs evolutiv ce putea fi sinuos, învolburat, așa cum cere stilul 
romantic individualizat de Wagner, Schubert sau Strauss. Baciu 
imprima substanței muzicale, și atunci când dirija orchestre simfonice 
unde era invitat, un palpit, o trăire cu totul specială, ce nu se 
schimbau, nu scădeau în funcție de caracterul muzicii. Climatul 
sufletesc dramatic sau apolinic învăluie și acum ascultătorul, aducând 
întreaga desfășurare sonoră în zona spectacolului. 

Calitatea excepțională a versiunilor lui Ion Baciu se vădește și 
în spectacolul interior al conținutului din partitură. Debussy, Ravel, mai 
ales Enescu îl pun în prim plan pe alchimistul Baciu. El găsea mereu 
ambientul cromatic - culoarea, nuanța (de la cea evidentă la cea 
infinitezimală) ce caracterizau imaginile muzicale. Cum spectacolul 
interior este „regizat” mai întâi de compozitor, Ion Baciu respecta în 
mod fundamental indicațiile acestuia. Observația este plenar valabilă 
în cazul muzicii lui Enescu. Pentru că din multiplicarea, combinarea, 
pulverizarea, recompunerea permanentă a ideilor, motivelor și 
celulelor melodice se concretizează fluxul muzical, spre exemplu în 
Simfonia a III-a, sau în opera Oedip. Enescu nu poate fi înțeles, expus 
în complexitatea, rafinamentul și splendoarea lui fără o cuprinzătoare, 
sintetică experiență stilistică. Muzica sa este o mare sinteză, ce 

                                                
1 T. Albescu, op. cit., pag. 25 
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include sugestii ale clasicismului, romantismului, impresionismului și 
modernității de început, căreia îi lipsește componenta radicală. Fără 
înțelegerea, fără empatia cu aceste zone și climate stilistice, semnele 
muzicii lui Enescu nu pot fi decodate total.  

Se adaugă, bineînțeles, parametrilor enunțați, rezonanța 
specială uimitoare a ardeleanului Baciu la climatul moldovenesc 
unduios, molcom, la înfățișările zidirilor vechi (ne amintim evocarea 
mănăstirilor din Bucovina, relaționate de dirijor în interviul din 1971 cu 
muzica lui Enescu).  

Dacă avem în vedere luminarea permanentă a caracterului 
dramatic din partiturile interpretate, caracter introvertit sau evident (pot 
fi luate ca exemple unele simfonii de Șostakovici pe care le-a 
interpretat Ion Baciu cu orchestrele Filarmonicilor din Iași și din 
București, cu orchestra Radioteleviziunii), aflăm încă un motiv să 
considerăm fiecare act muzical pe care îl semna - un spectacol. Un 
spectacol plin de idei și afecte, ce covârșește și acum ascultătorul 
după ce sunetele s-au sfârșit. Acestea îmi par a fi marile calități ale 
artei dirijorale ce poartă numele lui Ion Baciu.    

        
 
SUMMARY 
 
Alex Vasiliu 
 
Ion Baciu 
90 years since his birth 
            
The Romanian music history presents Ion Baciu as a musical 
institution, orchestra organizer and a great performer of George 
Enescu’s music. His exceptional achievements were the founding and 
education of the new symphonic ensemble at Iași Philharmonic, equal 
to some of the most well known in the country and leveled up to the 
European ones and also the enforcing of superior aesthetic concepts 
standards in reading and comprehension of Enescu’s music. 
Eulogistic chronicles signed by the most important music critics, 
audio-video recordings, memories of the people who knew him closely 
are precious and undisputed testimonies, reagarding the value of an 
artist who deserved to be brought back to the public attention. As in 
2021 there are 90 years since his birth, 4 decades since the historic 
version of Oedip, 140 years since George Enescu’s birth, we consider 
appropiate to aknowledge merits to the one that was a professor at 
the Conservatory, philharmonic manager and conductor who had a 
major contribution to noting Iași as one the most important Romanian 
music centres. 


