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Uniunea Compozitorilor  
– asocia!ie profesional" #i club elitist 

 

Gheorghe Firca 

  
Din vremuri imemoriale, mai marii ob#tilor – fie 

ei #efi de trib, monarhi, pre#edin$i etc. – s-au înconjurat, 
în vederea conducerii treburilor, pa#nice sau nu, de 
„sf"tuitori”: sfaturi ale b"trânilor #i/sau ale 
aristocra$ilor, senate, consilii de coroan", parlamente 
etc. Dup" astfel de modele, în sânul societ"$ii s-a 
manifestat dorin$a cet"$enilor de a-#i face auzit glasul  #i 
de a-#i ap"ra drepturile în cadre organizatorice mai 
mult sau mai pu$in similare acelora ale institu$iilor 
oficiale ale statului. La astfel de organisme au recurs 
oameni de o stare social" relativ omogen" #i, mai ales, 
de o aceea#i profesie sau de profesii asem"n"toare. 

Unele dintre cele mai vechi „profesii” – cele 
criminale – au implicat organiz"ri în secret, de la simple 
bande la structurile mafiote. Chiar dac" secretul absolut 
nu este neap"rat apanajul unor organiza$ii care vor s"-#i 
p"streze anonimatul (precum confreriile masonice sau 
mi#c"rile revolu$ionar-conspirative – cazul Eteriei), 
aceste organiza$ii se $in, pe cât posibil, în umbr". Când 
membri de aceea#i profesie #i nutrind convingeri 
(ideologii) comune precum preo$ii #i militarii se 
organizeaz" la ad"postul structurilor laice, acestea se 
configureaz" ca sinoade #i, respectiv, ca state majore. 

Via$a modern" cu agita$iile #i nelini#tile ei 
determin" tot mai mul$i oameni s" strâng" rândurile, 
asociindu-se în vederea ap"r"rii drepturilor lor în 
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organiza$ii de tipul sindicatelor. Unele dintre acestea, 
a#a-numitele colegii (de ex. cele ale avoca$ilor sau ale 
medicilor) au drept $int" nu numai p"strarea drepturilor 
materiale ale membrilor lor, ci vegheaz" #i asupra 
acurate$ii profesiei. In general îns", sindicatele vegheaz" 
#i militeaz" pentru bunele condi$ii în care membrii lor 
trebuie s"-#i exercite profesia #i pentru ca r"splata 
muncii lor s" fie una corect" #i materialice#te 
satisf"c"toare. 

Sindicatele ar putea fi, pân" la un punct, 
modelul asocierii arti#tilor în organiza$ii profesional-
ob#te#ti. Produse ale vremurilor mai noi, de când 
profesiile liberale ale arti#tilor, creatori sau interpre$i, nu 
mai sunt în slujba bisericii sau în cea a aristocra$ilor, 
societ"$ile, asocia$iile #i reuniunile arti#tilor urm"resc în 
paralel recunoa#terea drepturilor membrilor lor asupra 
operelor pe care le z"mislesc, ca fiind propriet"$i 
intelectuale ce trebuie ap"rate asemeni oric"ror alte 
bunuri materiale #i/sau spirituale, pe de o parte, iar pe 
de alta, sprijinirea crea$iei membrilor asocia$i în raport 
cu #i prin cadrul de manifestare social" a artisticului – 
spectacole, concerte, expozi$ii etc.; este avut" în vedere  
totodat", ap"rarea crea$iei de o legisla$ie statal" 
eventual insuficient", ambigu" sau chiar abuziv". 

În condi$iile de mai sus a ap"rut, în 1920, #i 
Societatea Compozitorilor Români (SCR). De la început, 
aceast" organiza$ie a voit s" creeze sub pre#edin$ia lui 
George Enescu o reuniune de breasl", aducând laolalt" 
numele cele mai proeminente de creatori români ai 
momentului #i bazându-se #i pe implicarea activ" a 
secretarului Societ"$ii, Constantin Br"iloiu. Lupta cu 
legisla$ia insuficient", cu situa$ia precar" a drepturilor 
de autor #i a tip"ririi lucr"rilor, cu mentalitatea mai 
mult decât refractar", endemic", a orchestran$ilor fa$" 
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de crea$ia na$ional" a fost numai una dintre $intele 
administrative ale Societ"$ii. Concerte de muzic" 
româneasc", concursuri de compozi$ie, anivers"ri ale 
mae#trilor consacra$i etc. au fost numai unele dintre 
ac$iunile desf"#urate în plan public de c"tre membrii 
Societ"$ii. 

Când unele rezultate pozitive tocmai se 
întrez"reau la orizont, intrarea României în „faza 
socialist"” s-a ab"tut ca un tr"snet asupra Societ"$ii. Mai 
întâi, dup" modelul generalizat al no$iunii de „Uniune” 
(Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice) a marelui 
frate de la R"s"rit, #i dup" nomenclatura, sem"nat" în 

toate $"rile „fr"$e#ti”, Soiuz Kompozitorov, Societatea a 
devenit Uniunea Compozitorilor din R.P.R. La 
alinierea organiza$iei la noile imperative a contribuit în 
primul rând avangardistul de alt" dat", dar slujitor, 
acum, al realismului socialist: Matei Socor. Se opereaz" 
„epur"ri” în cadrul noii Uniuni (însu#i numele lui 
George Enescu dispare din lista membrilor acesteia), 
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apar critici la adresa membrilor „otr"vi$i” de ideologia 
burghez", se încearc" îndoctrin"ri ale compozitorilor, în 
sensul orient"rii gândirii lor, inclusiv a celei artistice, 
spre idealurile socialismului. 

Cu impunerea, în 1954, a lui Ion Dumitrescu*, la 
început ca secretar #i apoi ca pre#edinte al Uniunii, 
epoca Socor ia sfâr#it, adev"ratele aspira$ii #i obiective 
profesionale p"rând s" prind" contur. Extrema 
politizare a crea$iei fiind abil pus" între paranteze (de#i 
ea va domina înc" cel pu$in în ceea ce prive#te 
„orientarea” cântecului de mase), $elul avut acum în 
vedere este caracterul na$ional al crea$iei #i sursa 
folcloric" a acesteia, ceea ce continua de fapt o ideologie 
artistic" afirmat" în interbelic. Compozitori din diferite 
genera$ii, inclusiv unii mai tineri, vor considera nu doar 
nestânjenitoare aceast" orientare, ci chiar profitabil", 
mai ales tinerii pe cale de afirmare putându-se  apropia 
de viziunile #i tehnicile unor Stravinski, Bartók #i, în 
primul rând, Enescu (în epoc", leg"tura cu tradi$ia 
enescian" s-a înf"$i#at, îns", #i sub o alt" fa$et", aceea a 
pasului spre modernitatea universal", realizat cu 
eclatant" originalitate de marele compozitor: prima 
audi$ie a Simfoniei de camer" de Enescu, sub bagheta lui 
Constantin Silvestri, a constituit o revela$ie cu 
nenum"rate consecin$e asupra viziunii estetice #i a 
tehnicilor la care noile genera$ii se considerau 
îndrituite). Desigur, pozi$ia mai academic" a lui Ion 
Dumitrescu #i cea modern", chiar avangardist", a 
tinerelor genera$ii au dat na#tere unor st"ri conflictuale 

                                                
* În imagine precedent", în picioare, al"turi de (de la stânga la 
dreapta): Tiberiu Brediceanu, Alfred Mendelsohn, Tudor 
Ciortea $i Mihail Jora. 
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în lu"rile de pozi$ie de dup" audi$iile lucr"rilor sau cu 
ocazia discut"rii lor în cenaclurile Uniunii. 

Manageriatul lui Ion Dumitrescu s-a dovedit a fi 
fost benefic în plan practic, în publicarea #i promovarea 
crea$iei na$ionale, în rela$iile cu structurile statului #i în 
cele interna$ionale, în ap"rarea drepturilor de autor ale 
compozitorilor, în asigurarea statutului profesional #i 
social al membrilor Uniunii etc. etc. 

Se p"rea c" dup" ie#irea din „obsedantul 
deceniu” intelectualitatea #i arti#tii nu vor mai avea 
parte de alte perioade întunecate, dar na$ionalismul 
îngust, promovarea amatorismului, mai ales sub 
#tampila „Cânt"rii României” #i încercarea de 
uniformizare în plan social a cretorilor, proprii dictaturii 
ceau#iste, vor lovi Uniunea atât în plan uman, cât #i în 
plan organizatoric. Sub presiunea C.C. al P.C.R. 
pre#edintele Ion Dumitrescu este înlocuit (1977), 
împotriva oric"ror prevederi statutare, cu Petre 
Brâncu#i, urmat apoi, în aceea#i func$ie, de un alt 
„soldat disciplinat al partidului”, cum însu#i îi pl"cea s" 
se numeasc": Nicolae C"linoiu (1982). Nu pot s" nu 
remarc îns" c" ambii pre#edin$i, Brâncu#i #i C"linoiu, nu 
s-au comportat ca ni#te veritabili activi#ti de partid în 
fruntea Uniunii (manifestând intransigen$" 
revolu$ionar"), ci cu un oarecare grad de respect (sau 
mai curând de toleran$") fa$" de colegii lor din Uniune, 
afi#ând o anume colegialitate deferent". 

Normalitatea este, în post-totalitarism, o vorb" 
seduc"toare. Numai c" intrarea #i, mai ales, reintrarea în 
ea implic" eforturi #i restructur"ri, lu"ri de pozi$ie #i 
ini$iative adesea radicale, cu poten$ial de adaptare #i 
restaurator dincolo de obi#nuit. 

Dup" evenimentele din 1989, Uniunea 
Compozitorilor #i Muzicologilor din România a p"#it la 
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alegerea democratic" a tuturor forurilor ei de 
conducere, inclusiv a pre#edin$ilor. În fruntea breslei s-
au situat trei personalit"$i marcante din punct de vedere 
profesional #i cu experien$" în conducerea treburilor 
ob#te#ti: Pascal Bentoiu, Adrian Iorgulescu (acesta cu un 
interregn datorat func$iei sale de ministru al culturii...), 
Octavian Laz"r Cosma. 

Membru al Uniunii de peste 5 decenii, am tr"it 
evenimente marcante din via$a acestei asocia$ii de 
profesioni#ti. Ceea ce a# dori îns" s" subliniez cu 
deosebire este atmosfera colegial" #i de respect reciproc 
ce a domnit tot timpul printre membrii ei: apelativul 
„maestre” nefiind o vorb" oarecare, ci una care ne 
scutea de „tovar"#”, inclusiv de „domnule profesor” 
(unii dintre mae#tri fiind efectiv fo#tii no#tri dasc"li din 
Conservator). Între noi, cei din mai tinerele genera$ii, 
sentimentul de egalitate era de la sine în$eles. Micile 
diferen$e de opinii estetice nu au dus mai niciodat" la 
sciziuni în p"reri #i principii, care s" pericliteze 
concordia, buna în$elegere camaradereasc" reciproc". 
Cei tineri ne sim$eam ap"ra$i, în plus, de calitatea de 
membru al Uniunii în fa$a ingerin$elor politicului #i 
administravului din epoca socialist". A fi membru în 
aceast" organiza$ie profesional" î$i asigura o identitate, 
aveai, de pild", dreptul la „buletin de Bucure#ti”, f"r" a 
fi încadrat în „câmpul muncii”, conform cutumelor în 
vigoare. 

Participam la evenimentele publice în care figura 
crea$ia colegilor no#tri, transmutând apoi impresii în 
cenaclurile Uniunii, în numele unor criterii estetico-
profesionale pe care ni le exprimam cu toat" franche$ea. 
Exista, în plus, un continuu balans între ceea ce se 
discuta „principial” #i p"rerile exprimate în culise, în 
particular, ceea ce nu a dus la diminuarea respectului 
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reciproc dintre colegi, indiferent de pozi$iile teoretice ce 
s-ar fi putut afi#a de c"tre „combatan$i”, în func$ie, s" 
spunem, de preferin$e profesionale, op$iuni estetice 
individuale etc. 

Rememorând acea sistematic" a formelor sociale 
de organizare, desigur fugitiv #i poate nu tocmai 
profesionist expus", în debutul acestor rânduri, a# vrea 
s" remarc c", dincolo structurile #i de obiectivele sale 
menite a $ine piept legisla$iei în vigoare întru ap"rarea 
drepturilor socio-intelectuale ale membrilor asocia$i, 
Uniunea Compozitorilor #i a Muzicologilor din 
România aduce #i cu un club elitist. Un club nu monden 
dar proteguitor al elitelor, ce instaureaz" o bun" #i 
fireasc" pre$uire reciproc", într-o atmosfer" de 
camarederie #i bun" cuviin$" comportamental" între 
membrii ei. Este un liant ce a contribuit în aceea#i 
m"sur" la consolidarea identit"$ii #i a echilibrului st"rii 
de spirit a celor ce se considerau, atât în timpul 
totalitarismului cât #i, cu atât mai mult, în democra$ie, 
comilitoni #i, f"r" îndoial", prieteni. 

 
 

  


