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La aniversarea a 90 de ani  
de la înfiin!area Uniunii 

 

Pascal Bentoiu 

 
Cuvântul meu reprezint" m"rturia unui om de 

muzic", legat puternic timp de 62 de ani de Uniunea 
Compozitorilor #i Muzicologilor, indiferent ce nume va 

fi purtat aceast" 
institu$ie de-a lungul 
timpului. Când am 
fost prima oar" 
admis, #tiam c" m" 
primise în rândurile 
ei «Societatea com-
pozitorilor români», 
m"car c" din ea 
f"ceau parte #i 
muzicologi, precum 
Constantin Br"iloiu #i 
George Breazul. Ea 
fiin$a de 28 de ani, #i 
mi-a fost dat s"-i pot 
urm"ri activit"$ile (ba 
uneori chiar s" 
contribui la ele) înc" 

de dou" ori pe-atâta, #i chiar mai mult. 
90 de ani este o vârst" respectabil" pentru o 

institu$ie sau o organiza$ie. Nu foarte multe asemenea 
alc"tuiri se pot l"uda în România tuturor fluctua$iilor, 
cu o astfel de performan$". Uniunea Compozitorilor 
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merit" oricum un elogiu, deoarece - în ciuda unor scurte 
perioade de îndep"rtare de la rosturile ei - #i-a 
îndeplinit cu demnitate #i cu folos menirea. Aceasta a 
fost - de la început - impulsionarea crea$iei române#ti de 
toate felurile, prin toate mijloacele aflate la dispozi$ie. 

Nu voi încerca un istoric al Uniunii noastre (ar fi 
peste puterile mele #i mult dincolo de timpul admisibil); 
aceast" istorie se afl" limpede expus" în importanta 
carte a lui Octavian Laz"r Cosma, editat" cu prilejul 
anivers"rii a 75 de ani (1996) de la înfiin$area Uniunii. 
Textul meu va fi mai degrab" o Laudatio, pe deplin 
justificat" de realiz"rile institu$iei #i - poate - mai 
necesar" ca oricând, în aceste vremi de restri#te pentru 
cultura româneasc". 

Afirm deci, de la început, c" Societatea #i apoi 
Uniunea au constituit organismul cel mai viu al muzicii 
române#ti, motorul unei creativit"$i continue, locul 
reunirii talentelor #i competen$elor, al afirm"rii noului #i 
al binevenitei confrunt"ri între feluritele opinii, care 
adesea se v"deau, fiecare în parte, justificate. 

Nu voi insista asupra perioadei generoase #i 
întrucâtva romantice a primilor 29 de ani, aflat" sub 
pre#edin$ia direct" a lui George Enescu, nici asupra 
celor aproape 4 ani ai demen$ei comunisto-socoriste, 
care a g"sit cu cale s" elimine din rândurile Uniunii pe 
George Enescu, Mihail Jora, Dinu Lipatti, Constantin 
Br"iloiu, Ionel Perlea, Tiberiu Brediceanu #i - pentru un 
scurt timp - #i pe Paul Constantinescu (de$in informa$ia 
din chiar gura acestuia). Voi încerca s" evoc atmosfera 
pe care am g"sit-o la a doua mea intrare în acest 
organism, începând din 1953. 

Orizonturile se luminau, cei sco#i afar" erau 
reintegra$i (eram eu însumi în aceast" situa$ie), se 
ob$ineau drepturi de autor substan$iale, în curând 
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Uniunea urma s"-#i adune birourile de la diferite adrese 
ale Bucure#tilor în frumosul palat din Calea Victoriei, 
unde se puneau la punct servicii speciale: urm"rirea 
execu$iilor în teritoriu, copiatura, reorganizarea 
contabilit"$ii #i diverse altele. Pentru cine nu #tie: palatul 
g"zduise anterior Institutul Româno-Sovietic. 
Majoritatea acestor noi aspecte ale organiz"rii î#i aveau 
explica$ia în activitatea, în energia #i chiar în leg"turile 
personale ale unui muzician, care, în anume sens, a fost 
pur #i simplu providen$ial: Ion Dumitrescu. %i, oricât a# 
c"uta, nu v"d cine altul ar fi avut abilitatea, 
perseveren$a #i talentul de a rezolva chestiuni care 
p"reau definitiv împotmolite. Repro#urile ce i se puteau 
aduce (#i care i s-au #i adus, uneori vehement) priveau 
probleme ale esteticii muzicale #i leg"turile noastre cu 
str"in"tatea. Voi reveni, îns" mai întâi permite$i-mi s" 
detaliez pu$in aspectele net pozitive. 

Drepturile de autor, bazate pe acte normative 
guvernamentale, ob$inute cu multe insisten$e; ele au 
f"cut posibil, pentru mul$i compozitori, s"-#i organizeze 
existen$a pe aceast" baz": prin execu$ii publice, dar #i 
prin muzic" de teatru sau de film, dar #i prin prezen$a 
în programele Radiodifuziunii. 

Serviciile de urm"rire în teren au fost permanent 
perfec$ionate. Am f"cut parte, ni#te ani de zile, din 
comisia de verificare a programelor #i #tiu despre ce 
vorbesc. 

Organizarea achizi$iilor periodice atât prin 
fonduri proprii, cât #i prin ob$inerea unor substan$iale 
contribu$ii din partea ministerului de resort. Ar fi 
interesant s" afl"m quantumul general al achizi$iilor (în 
valori compensate), de-a lungul a cel pu$in 57 de ani 
(1953-2010): probabil ceva de ordinul sutelor de 
milioane de lei actuali. Sigur, au fost recompensate 
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diverse piese nevaloroase, dar #i multe din cele cu 
adev"rat bune, dac" nu cumva aproape toate. Iar"#i: am 
func$ionat peste 40 de ani ca membru al Biroului pentru 
muzica simfonic", de camer" #i de spectacol, iar timp de 
5 ani (1968-1973) i-am condus lucr"rile: #tiu deci foarte 
bine despre ce vorbesc. 

Se stabilise quasi-obligativitatea includerii în 
fiecare recital sau concert a - m"car - unei piese 
române#ti. E cert: p"trundeau astfel destule partituri 
insipide, promovate pe meritele politico-ideologice ale 
textului sau programului; dar se auzeau #i cam toate 
celelalte piese. Iar fondul de lucr"ri excep$ionale create 
(#i executate) între anii '60 #i anii 2000 - #i mai departe - 
este cu adev"rat impresionant. Nu cred c" am fi posedat 
acest tezaur f"r" activitatea material" benefic" a Uniunii 
Compozitorilor, în cea mai mare parte a timpului. 

Mai toate prezen$ele în via$a de concert ale 
lucr"rilor valoroase, mai sus amintite, se datorau #i 
extraordinarului serviciu de copiatur" din cadrul 
Uniunii, care f"cea fa$" - practic - tuturor cerin$elor. 
Biblioteca de împrumut avea grija direc$ion"rii #timelor 
#i partiturilor c"tre orchestrele din $ar" #i chiar din 
str"in"tate. 

Foarte multe dintre lucr"rile valabile au ap"rut 
la Editura Muzical" a Uniunii Compozitorilor - alt" 
realizare constant urm"rit" #i încurajat" în anii 
prosperit"$ii noastre, când am posedat #i o tipografie 
proprie. Multe sute, poate mii de titluri au fost produse 
în foarte specializatul nostru birou de cartografie. 

S" remarc"m #i organizarea exemplar" a sec$iilor 
Uniunii, care dureaz" - de fapt - pân" ast"zi. Men$ionez, 
ca o curiozitate concludent", faptul c", în aproape 60 de 
ani, Biroul pentru muzica simfonic", de camer" #i de 
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oper" a avut numai trei secretare: doamna Zonner, 
doamna Bratu #i doamna Rot"rescu. 

Unul din cele mai pre$ioase aspecte îl constituie 
(mai bine-zis: l-a constituit în mare parte din timp) 
activitatea de cenaclu, angajat" cândva s"pt"mânal #i 
dând prilej pe planul estetic la confrunt"ri dintre cele 
mai extraordinare. Am f"cut parte dintr-o genera$ie 
binecuvântat" #i am fost în general în rela$ii de prietenie 
cu oameni ca Tiberiu Olah, Aurel Stroe, Anatol Vieru, 
Wilhelm Berger, Theodor Grigoriu, Nicolae Beloiu, 
%tefan Niculescu, Dumitru Capoianu, Doru Popovici, 
Myriam Marbe, Dan Constantinescu, %tefan Mangoianu, 
Adrian Ra$iu #i mul$i al$ii. E greu, dar nu imposibil, de 
imaginat ce însemna pentru cineva s"-i poat" întâlni, 
aproape s"pt"mânal, într-o rela$ie intens profesional", 
dar #i sincer amical", pe cei enumera$i mai sus, #i înc" 
mul$i al$ii - nu neap"rat din propria sec$ie. Întrucât m" 
prive#te, $in s" amintesc nume precum Radu Paladi, 
Radu %erban, Vasile Veselovschi, Henry M"lineanu, 
Viorel Cosma, Vasile Tomescu, Iosif Sava, Radu Gheciu, 
Petre Codreanu, Ada Brumaru #i al$ii, #i al$ii. %i 
subliniez din nou: toate acestea datorit" tipului de 
activit"$i care fusese pus la punct în cadrul Uniunii. 

A# ad"uga, la capitolul intens pozitiv, rela$iile 
constante #i de multe ori afectuoase cu mai vârstnicii 
no#tri. Inutil s"-i numesc, îi #tie toat" lumea, #i ei ne-au 
transmis nu numai cuno#tin$ele muzicale ci, adesea, #i 
un model de via$" #i comportament. În cuprinsul 
Uniunii s-au cimentat leg"turi suflete#ti de negândit 
altcumva. 

Închei aici seria aspectelor pozitive, de#i ar fi 
trebuit poate s" vorbesc #i de sistemul pensiilor, creat #i 
onorat pân" în anii '90, când a fost preluat de c"tre stat; 
sau despre spa$iile de odihn" #i lucru de la Sinaia, unde 
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nu pu$ine idei #i lucr"ri s-au înfiripat; sau despre 
magazinul Muzica din capital", valoroas" investi$ie a 
Uniunii, magazin ce la vremea inaugur"rii sale era un 
splendid #i modern spa$iu comercial, imediat celebru 
între bucure#teni. 

Vin acum la ultimul punct pe care doresc s"-l 
ating, #i anume: gradul de ap"sare ideologic", real" sau 
fictiv". M"rturisesc c" toat" via#a am scris exact ceea ce 
am vrut #i #tiu despre mai to$i colegii mei de genera$ie 
c" acesta a fost cazul #i pentru ei. Este adev"rat, se mai 
purtau vorbe, c" nivelul achizi$iilor nu era totdeauna 
propor$ional cu valoarea pieselor, poate c" #i 
program"rile nu erau chiar cele pe care le-ar fi 
recomandat nivelul pieselor. Îns" ceva trebuie luat în 
seam" #i afirmat înc" o dat": s-a constituit acel 
impresionant portofoliu de lucr"ri (lua$i #i cerceta$i 
documentele vremii), în imensa lor majoritate cântate în 
public, foarte multe chiar tip"rite. Îns" difuzarea acestor 
valori nu este #i nu a fost nici pe departe exclusiv treaba 
Uniunii Compozitorilor! Au de r"spuns aici #i forma$iile 
orchestrale, #i teatrele de oper" #i balet, #i 
Radioteleviziunea, #i #colile de toate gradele, #i - 
finalmente - fiecare muzician român în parte. Pentru 
mine personal, a constituit o confirmare peste timp a 
liniei urm"rite faptul c" ultimele dou" edi$ii ale 
„S"pt"mânii muzicii noi" (din 2009 #i 2010) m-au socotit 
vrednic de a figura în programele lor cu dou" lucr"ri 
din - respectiv - 1981 #i 1987. %i ca s" revin la gradul de 
ap"sare ideologic": unii au resim$it-o destul de tare, 
altora pu$in le-a p"sat: #i-au v"zut de ale lor cu cel mai 
mare calm. Conduc"torului Uniunii pe cei 24 de ani 
dintre 1953 #i 1977 nu-i putea fi indiferent acest aspect: 
era omul r"spunz"tor de institu$ia pe care o configurase 
cu atâta pricepere, era omul cu biroul în$esat de 
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microfoane, era omul c"ruia organele de partid #i de stat 
îi cereau socoteal". Slav" Domnului, totu#i, ingerin$ele 
oficialit"$ii în activitatea compozitorilor au fost 
considerabil mai mici decât cele exercitate asupra 
scriitorilor sau arti#tilor plastici. Cam oricine avea 
impresia c" se pricepe la literatur" ori la pictur", pu$ini 
îndr"zneau s"-#i dea cu p"rerea referitor la muzic", mai 
ales la cea f"r" text. 

Ion Dumitrescu a avut #i el minusurile sale, dar 
înc" o dat" m" întreb: dintre to$i muzicienii pe care i-am 
cunoscut (#i i-am cunoscut pe to$i), care ar fi fost în stare 
s" $in" frontul crea$iei mai departe de linia presiunilor 
ideologice, cine anume ar fi fost capabil s" realizeze mai 
mult #i mai bine în folosul breslei? 

Aceste câteva gânduri - poate nu foarte abil 
exprimate - au fost m"rturia unuia care - cum spuneam - 
s-a sim$it puternic legat #i substan$ial ajutat de institu$ia 
c"reia ast"zi îi s"rb"torim a 90-a aniversare. Acesteia îi 
doresc înc" mul$i ani de-aici înainte, spre binele celor ce 
vor veni dup" noi. 

 
  


