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Gânduri la aniversarea Uniunii 
 
Octavian Laz"r Cosma 

 
Împlinirea a nou" decenii de la fondarea 

Uniunii, a Societ"$ii Compozitorilor Români, moment 
cu ample reverbera$ii, fiind în cauz" o emblematic" 
institu$ie, ofer" admirabila oportunitate de reiterare a 
unor secven$e din 
falnicul ei trecut.  

Nu voi relua 
aspecte înserate în 
masivul volum 
publicat cu 
cincisprezece ani în 
urm", l"sând o atare 
abordare pe seama 
autorilor muzicologi, 
dar #i istorici care l-au 
reperat, citându-l sau 
nu. De asemenea, nu 
evoc aspecte din 
ultimii ani, când am 
fost nemijlocit implicat 
în activitatea de zi cu 
zi a breslei. 

Destinul Societ"$ii Compozitorilor Români a 
fost, de la bun început, indisolubil marcat de 
personalitatea lui George Enescu, rugat, de c"tre grupul 
de ini$iativ" al asocierii de la 2 noiembrie 1920, s" 
devin" “Pre#edinte de Onoare”, ceea ce s-a materializat 
printr-o permanent" stare de veghe asupra tinerei 
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înf"ptuiri, acordându-i întregul s"u sprijin artistic. De 
altfel, George Enescu anticipase efortul de sus$inere a 
fenomenului componistic autohton, institu$ionalizând 
faimosul “Premiu Na$ional de Compozi$ie” care-i purta 
numele, cu scopul declarat de a stimula f"urirea de 
partituri în genurile orchestrale #i instrumentale, 
demonstrându-se în timp c" absolut to$i autorii 
simfonici s-au gr"bit s"-#i adjudece prestigiosul trofeu, 
ceea ce onora #i calitatea de membru al Societ"$ii 
Compozitorilor Români. 

Când aceasta s-a constituit, componistica 
indigen" etala o genera$ie cu nume relativ sonore, iar 
George Enescu se afla la jum"tatea drumului creator, 
partiturile r"sunându-i în prestigioase s"li de concert de 
peste hotare, etalând un stil perfect individualizat, care 
intr" în faza maturit"$ii, inaugurat de Sonata “în 
caracter popular românesc”, sintagm" chemat" parc" s" 
defineasc" estetica tinerei Societ"$i, a#a cum o va clama 
Constantin Br"iloiu, ctitorul, ca #i, ceva mai târziu, 
Mihail Jora, ambii afla$i în fruntea organismului care va 
reuni for$ele componistice din România. 

George Enescu a sus$inut cu generozitate 
partiturile f"urite de c"tre mai tinerii s"i confra$i, le 
interpreta în concertele sale. De la altitudinea de$inut", 
acesta urm"rea în permanen$" mersul Societ"$ii, 
intervenind cu promptitudine când era necesar, inclusiv 
la forurile înalte ale $"rii. %i în anii autoexilului se 
interesa de Societate, metamorfozat" în Uniune, 
gândindu-se cu so$ia Maruca Cantacuzino la dotarea cu 
un sediu, pentru ca Palatul Cantacuzino, “casa noastr" 
s" devin" casa compozitorilor”. Ace#tia, la rândul lor, s-
au gândit la perpetuarea mo#tenirii enesciene, la un 
Muzeu, un Festival, un Concurs, un Simpozion 
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interna$ional, chemate s" cultive crea$ia sa, s" poarte 
faima acestei ilustre personalit"$i. 

Odat" pl"m"dit" Societatea, membrii s"i, intra$i 
cu grade diferite de talent, sensibilitate, instruc$ie, 
experien$", forma$ie cultural", au reu#it, printr-o 
extraordinar" voin$" de afirmare, s"-#i împleteasc" 
ingenios #i armonios liniile evolutive, pentru a realiza 
titluri valoroase, inspirate #i m"iestrite, de amplitudine 
universal". Rezultatele au condus la o eflorescen$" 
neimaginat", impunând o entitate componistic" 
viguroas", purtând însemnele competitivit"$ii. Nu f"r" o 
oarecare dificultate în$elegem ast"zi ce a însemnat 
pentru posesorii titlului de membru al Societ"$ii, 
sentimentul de apartenen$" la breasl", demnitatea, 
autoritatea conferit" de respectiva asociere. 

Trei faze majore se configureaz" în mersul istoric 
al Uniunii, determinate nu numai de personalit"$ile care 
i-au insuflat reperele stilistice, activitatea în general, dar 
#i de contextul socio-politic, cu rol de impulsionare sau 
stagnare, cu efecte faste ori nefaste. Prima, de 
cristalizare, încadrat" între anii 1920-1949; a doua, de 
maturitate, între 1949-1989; a treia, de implozie #i 
regresivitate, din 1989 #i pân" în prezent, care continu". 
Cele trei faze pot fi privite #i din alte unghiuri, 
postromantic" #i modern", cu puternice valen$e 
folclorice, menite s" confere amprent" specific", prima; 
a doua, modern" cu inser$ii neomodale #i avangardiste 
#i, a treia, postmodern", cu atenuarea poten$ialului 
folcloric. 

Într-un alt plan, fazele sunt dependente de 
regimul politic: regalitate cu versante totalitariste, de 
dreapta #i de stânga; dictatur" comunist" #i democra$ie. 
Libertatea de crea$ie apare în splendoarea sa, în prima, 
cu ingerin$e tot mai vizibile #i restrictive c"tre final, în a 
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doua, dominare ideologic" strivitoare #i, în a treia, 
libertate de crea$ie absolut" cu efect de bumerang, ce 
declan#eaz" pierderi de carate în plan profesional. Ca 
atare, alternan$ele favorabile #i nefavorabile actului de 
crea$ie au însemnat #i ingerin$e majore care afectau 
fondul imaculat al componentei artistice, 
comandamentele exogene, abuzive, fiind sufocante în 
numeroase cazuri în faz" secund", unde survine #i un 
factor de natur" material", implementat pentru a 
ademeni #i subjuga. Ingerin$ele politice au condus la 
plata unui greu tribut profesional, sesizabil în crea$ia 
unora dintre membrii, care, involuntar, s-au constituit 
într-un scut protector pentru colegii nedispu#i la 
compromisuri, l"sa$i s" cultive genurile muzicii pure, 
ale muzicii de autentic" noble$e. 

Altfel spus, în perioadele cele mai ap"s"toare 
sub raport ideologic, se conturau dou" falii, una de 
suprafa$", cu consecin$e tematice de moment, cu 
înc"rc"tur" exterioar", frustrant", cu conota$ii asupra 
perenit"$ii #i, o alta, de profunzime, care n-a cedat 
impulsurilor din afar", men$inând sus stindardul 
profesionalismului de autentic" tradi$ie. Sunt #i situa$ii 
când în persoana unui creator se ivesc partituri 
concesive, f"urite uneori pentru a facilita men$inerea în 
matca de tradi$ie, nealterat". 

În aceste succinte încadr"ri se identific" enorme 
riscuri ce pot genera simplific"ri regretabile. Situa$ia se 
prezint", în realitate, de o complexitate fantastic", 
pentru simplul motiv c", oricât s-ar vrea sau nu, cine a 
traversat respectiva perioad" ar putea fi acuzat c" este, 
într-un fel sau altul, marcat ori tributar sferei politice a 
acelui moment, fie în crea$ie, fie în via$a cotidian", 
pactizând cu, ori, f"r" voin$". Ca atare, membrii 
Uniunii, activi sau pasivi în raport cu sistemul politic în 
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totalitarism, pentru simplul motiv c" au tr"it atunci, ar 
putea fi cataloga$i complici cu acesta. Altfel spus, 
existen$a în respectiva epoc" se poate r"sfrânge negativ, 
putând echivala cu consim$"mântul, cu complicitatea la 
sistemul dictatorial. 

%i totu#i, realitatea se cere nuan$at" - ca atare, 
este alta. Argumente în acest plan sunt suficiente; îns"#i 
refugierea în actul de crea$ie muzical" #i muzicologic" 
ar putea determina catagol"ri mai subtile, reprezentând 
opozi$ia tacit" fa$" de sistem, clamat" în destule situa$ii 
ori documente scrise ale Uniunii. Însu#i actul de 
distrugere prin discreditare ori lipsire de autoritate a 
conducerii, aflat" în perpetu" stare refractar", prin 
Mihail Jora, pare concludent. De ce oare Secretarul 
General Constantin Br"iloiu nu a mai vrut s" se 
reîntoarc" acas", acceptând umilitoare condi$ii de trai în 
Occident? De ce a refuzat Pre#edintele de Onoare s" 
revin" în Patrie? 

Atacurile dezl"n$uite împotriva lui Mihail Jora 
din preajma suprim"rii #i metamorfoz"rii Societ"$ii ce 
au reprezentat? Dar solidaritatea aceluia#i Mihail Jora 
cu Regalitatea desfiin$at" cum poate fi cotat", f"cut" cu 
riscul pierderii tuturor drepturilor, ceea ce a însemnat 
ostracizarea sa? Dar opiniile lui Dimitrie Cuclin? Au fost 
compozitorii numai aservi$i totalitarismului?  

Simplificând lucrurile, cum poate fi interpretat" 
adunarea de înfierare a lui Mihail Andricu, cu 
consecin$ele negative suportate de c"tre acesta cu 
dramatism, tr"ind un fel de închisoare f"r" gratii, prin 
lipsirea de drepturi civile #i artistice. 

S" amintim #i incrimin"rile de „modernism”, 
„impresionism” din Rezolu!ia de trist" amintire vizându-
i pe Mihail Jora, Paul Constantinescu, Theodor Rogalski, 
Constantin Silvestri, Sigismund Todu$", Zeno Vancea, 
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cu consecin$e devastatoare. Chiar #i acuza$ia de 
neapelare la inspira$ia folcloric" se solda cu nedorite 
urm"ri, ca s" nu invoc"m #i momentele în care se vânau 
partituri ce puteau fi acuzate de lipsa melodismului de 
larg" respira$ie… 

Au fost #i situa$ii aberante; bun"oar" listele de 
membri ale nou înfiin$atei Uniuni nu con$ineau numele 
lui George Enescu, Dinu Lipatti, Constantin Br"iloiu. 
Calvarul impreca$iilor înregistreaz" valuri dup" valuri, 
stigmatizându-se pân" #i audi$iile cu muzic" modern" 
organizate acas" de c"tre Mihail Andricu, frecventate de 
studen$ii s"i, dar nu numai. Au urmat vân"torile de 
compozitori interesa$i de tehnica dodecafonic", de 
serialism. Nu mai spunem de autorii partiturilor de 
avangard", „experimentale”, #i câte altele, tinerii fiind 
cei mai viza$i, fapt de natur" s"-i determine s" opteze 
pentru alegerea emigra$iei... 

Se identific" în devenirea Societ"$ii #i, îndeosebi, 
a Uniunii, clipe tensionate, dramatice, conflictuale, cu 
urm"ri ce au marcat comportamente #i vie$i. Au fost 
membri care au ajuns în pu#c"rie, la Canal; unii au avut 
parte de acuza$ii în #edin$e publice, de etichet"ri de 
natur" social", precum „fiu de exploatator”, „burghez”, 
„boier”, „fost”..., „cosmopolit”, „imperialist”, cu efecte 
dezastruoase asupra carierelor, cu interdic$ii de la 
program"ri în concerte #i pe posturile de radio.  

În toate aceste situa$ii, între membri a existat o 
solidaritate, determinat" de breasl", în interior, aceste 
clam"ri ce veneau de sus, din afar", se atenuau, 
neavând efecte durabile. Moralitatea #i demnitatea au 
f"cut cas" bun" cu calitatea de membru al breslei. 
Compozitorii #i muzicologii au p"strat cu stoicism 
normalitatea, chiar în cele mai dificile situa$ii, 
neabdicându-se de la codul profesionalismului ce se 
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cerea p"strat intact, nealterat. Altfel spus, dup" câteva 
decenii de activitate în cadrul Societ"$ii, s-a f"urit un 
climat de moralitate ce se perpetueaz", transmi$ându-se 
noilor genera$ii, astfel c" nu se pactizeaz" cu 
dogmatismul, cu neprofesionalismul, cu sus$inerea 
pozi$iilor ambi$ioase, cu lipsa de m"iestrie #i har, cu 
excesele nejustificate, neacoperite în valen$e artistice #i 
#tiin$ifice. 

Întotdeauna membrii breslei au dovedit 
responsabilitate  #i acurate$e în evaluarea unor situa$ii 
extreme, manifestând obiectivitate #i în$elegere, f"r" 
îns" s" se abdice de la normele statutare. Chiar #i în 
situa$ii de for$" major" au ac$ionat cu discern"mânt #i 
spirit de breasl".  

Un asemenea moment l-a reprezentat #i 
schimbarea lui Ion Dumitrescu de la conducere, asupra 
c"reia sim$im nevoia s" insist"m, pentru a sublinia 
comportamentul demn #i opozant al membrilor Uniunii, 
respingând cu dârzenie decizia forurilor supreme de 
partid, fapt neobi#nuit, cu imprevizibile consecin$e. A 
fost repudiat" cu demnitate grosolana ingerin$" în 
treburile interne ale Uniunii. Acest moment, din p"cate, 
nu este perceput nici ast"zi în esen$a sa, ca un act de 
nesupunere, ca un act de rezisten$". 

În acea zi de 3 februarie 1977 s-a petrecut ceva 
neobi#nuit. Secretarul CC cu propaganda a venit 
intempestiv la Uniune, cu sarcina de a-l destitui pe Ion 
Dumitrescu. Pentru u#urarea îndeplinirii ingratei 
misiuni, i-a convocat înaintea deschiderii lucr"rilor 
Comitetului de Conducere pe membrii de partid din 
respectivul for, c"rora, pe un ton imperativ, dictatorial, 
le-a cerut s" valideze decizia înlocuirii #i s" o 
implementeze. Numai c", în momentul când s-a 
pronun$at numele succesorului, s-a produs un vacarm 
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de nest"vilit, care s-a dovedit începutul unei furtunoase 
întruniri, total neconforme înaltelor dispozi$ii. 

Strategia înlocuirii lui Ion Dumitrescu, cu totul 
neprotocolar", maniera brutal" în care s-a efectuat, friza 
nu numai bunul sim$, dar #i litera #i spiritul statutului 
breslei, c"lcându-se în picioare normele de conduit" 
elementar" din cadrul Uniunii, dup" obi#nuin$a 
practicilor partinice - ceea ce, în cazul de fa$", n-a 
func$ionat. Refuzul categoric de a-l accepta pe cel 
propus de sus reprezenta o form" de a se impune 
respectarea autonomiei Uniunii. Dar nu numai atât. 
Trecuser" cinci ani de când ar fi trebuit convocat" 
Adunarea General" pentru alegeri. Ori, iat" o alt" 
ingerin$" a politicului, convocarea necesita aprobarea 
partidului, a de$in"toarei cabinetului doi, care nu 
consim$ea la a#a ceva, de teama de a nu se auzi critici, 
cum se întâmpla de obicei… 

Politrucii aparatului CC nu cuno#teau realit"$ile 
din Uniune #i nici personalit"$ile reprezentative. Ace#tia 
nu-#i imaginaser" c" Ion Dumitrescu va beneficia de 
suportul solidarit"$ii tuturora, c"ci era un versat 
conduc"tor; chiar dac" unii îl mai criticau pe la col$uri, 
era apreciat #i iubit. Venind cu propunerea schimb"rii, 
f"r" o preg"tire prealabil", e#ecul ap"rea de neevitat. 
Respingerea constituia o acid" sfidare a autorit"$ii 
politice, fapt confirmat ulterior de interzicerea public"rii 
vreunei informa$ii despre cele pretrecute la Uniunea 
Compozitorilor. Doar postul de radio Europa liber" a 
relatat, dup" un timp, evenimentul petrecut, plasându-l 
în categoria actelor de opozi$ie... 

Nesocotirea de c"tre oficialii politici a 
prevederilor statutare apare #i din faptul c" schimbarea  
nu a venit din interiorul Uniunii, ci din afar", ceea ce 
contravenea eticii profesionale. Apoi, demiterea #i 
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înlocuirea nu se concepea s" apar$in" membrilor 
Uniunii, fiind decis" abuziv într-un for neînvestit cu 
drepturile respective. Secretarul CC autoinvitat a avut o 
atitudine lipsit" de elementar respect fa$" de Ion 
Dumitrescu, în prim" faz", culmea, cerându-i s"-i 
sus$in" pozi$ia, ceea ce acesta nu a f"cut, fiind contrar 
convingerilor sale. 

Se cuvine elogiat comportamentul celor prezen$i 
la respectiva întrunire, lu"rile de cuvânt demonstrând o 
solidaritate exemplar", neexistând nici o #ov"ire, 
inclusiv din partea unor zelo#i de$in"tori ai carnetului 
ro#u. Exemplar, chiar eroic, s-au comportat Liviu 
Glodeanu (cel care a r"sturnat mersul #edin$ei, punând 
sub semnul întreb"rii noua propunere auzit"), de 
asemenea Theodor Grigoriu #i Lauren$iu Profeta, care 
au ripostat în mai multe interven$ii, neagreînd sub nici o 
form" candidatura celui desemnat. 

O alt" grosolan" înc"lcare a Statutului prive#te 
nesocotirea prevederii c" dreptul s" candideze la func$ia 
suprem" din Uniune îl aveau doar cei ce f"ceau parte 
din Comitetul de Conducere, ori Emil Lerescu nu 
de$inea aceast" calitate. 

S" recunoa#tem îns" adev"rul c", Secretarul CC 
#i-a f"cut în cele din urm" jocul: a fost nevoit s" renun$e 
la propunerea ini$ial" dar a ob$inut, tot în cadrul 
nestatutar al grupului de$in"torilor carnetului ro#u din 
Comitet, un num"r de propuneri, dintre care, la CC 
desigur, la cabinetul 1 #i 2, a rezultat persoana agreat", 
Petre Brîncu#i. A#adar, au fost îngenunchea$i cei care au 
respins propunerea ini$ial". 

Represaliile contra breslei n-au întârziat. 
Cutremurul survenit la o lun" a constituit motivul 
declar"rii Palatului Cantacuzino drept cl"dire profund 
afectat", deteriorat", astfel c" Uniunea s-a trezit mutat" 
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for$at în secret, în 24 de ore, în subsolul Ateneului 
Român. 

Ar  trebui  insistat  #i asupra desfiin$"rii 
organiza$iei de  partid din Uniune #i metamorfozarea 
sa, la fel ca #i cele din alte Uniuni, în 1981, fapt care nu 
era altceva decât reac$ia de nemul$umire pentru cadrul  
prea liber de exprimare a dolean$elor #i criticilor aspre 
referitoare la m"surile de austeritate adoptate în plan 
cultural. 

Ion Dumitrescu s-a comportat în acele momente 
cu demnitatea unui senior, dar în zilele urm"toare a 
suferit mult, interpretând în felul s"u cele petrecute, cu 
toate c" primea numeroase mesaje de admira$ie #i 
sus$inere. Informat de starea sufleteasc" a fostului 
Secretar General, a fostului s"u  profesor #i sprijinitor  în 
carier", Petre Brâncu#i a întreprins o tentativ" de 
apropiere, dar f"r" succes. Astfel, pe Ion Dumitrescu l-a 
invitat la o mas" la Casa Universitarilor,  cu participarea 
unor marcan$i membri ai Uniunii, propunerea fiind 
respins" cu diploma$ie. 

Ion Dumitrescu a traversat o perioad" 
dramatic", considerându-se "un om mort" deoarece 
fo#tii s"i colaboratori nu-l mai contactau, ceea ce 
echivala cu dispari$ia  sa - "nu mai exist", iar  #edin$a  de 
înlocuire era considerat" drept "ceremonie funebr"", 
"adunare de doliu". 

În ecua$ia d e s t i t u i r i i  lui Ion Dumitrescu, 
personalitate fascinant", curajoas", neînregimentat", se 
cere amintit faptul c" la una din edi$iile Festivalului de  
la Mamaia s-a opus cu vehemen$", în calitatea sa de 
pre#edinte al juriului, atribuirii Marelui Premiu unei 
melodii ce o prosl"vea pe Elena Ceau#escu, melodie 
cerut" autorului de Ministerul Culturii de atunci. Ori, 
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refuzul lui Ion Dumitrescu, care nu se preta la ori#ice 
jocuri, nu putea r"mâne  nesanc$ionat. 

Ne  oprim aici. Uniunea pe care o s"rb"torim în 
acest cadru a fost #i r"mâne o entitate  emblematic", cu 
un aport greu de estimat la patrimoniul cultural 
românesc. Acest aport va  putea fi  pre$uit cu adev"rat 
numai din momentul când  partiturile  semnate de c"tre 
membrii acestei bresle  î#i vor g"si  locul meritat  pe 
afi#ele  institu$iilor de concert #i spectacol. 

La Mul$i Ani, Uniune! 
 

  


