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Sub semnul demnit"!ii #i solidarit"!ii 
 

Vasile Tomescu 

 
Sentimentul demnit"$ii #i solidarit"$ii 

profesionale s-a cristalizat în domeniul muzicii în 
spa$iul autohton începând cu manifest"rile primordiale 
ale voca$iei de a celebra via$a prin cântec #i dans #i a 
transpune în fapt dictonul latin bis orat qui cantat. 
Ilustreaz" acest concept genuin al demnit"$ii #i 
solidarit"$ii profesionale atest"rile unor asocia$ii de 
hymnozi #i de virtuozi instrumenti#ti datând din timpul 
sintezelor culturale daco-romane #i elenistice care au 
înflorit în Dacia Traiana #i în Scythia Minor. Ele sunt 
preludii timpurii la activitatea rapsozilor populari #i a 
melurgilor creatori #i propagatori ai cânt"rilor sacre 
afirma$i în vremea domniei unor voievozi lumina$i. 
Idealurile estetice comune, voin$a de a lucra împreun" 
pentru cultivarea frumosului muzical au constituit 
embleme ale reprezentan$ilor %colii de cânt"ri de la 
Putna, apoi ale Societ"$ii Filarmonica înfiin$at" la 
Bucure#ti de Ion Câmpineanu, Constantin Aristia #i Ion 
Heliade R"dulescu, Asocie$iei Transilvane pentru 
literatur" român" #i cultura poporului român ASTRA, 
Societ"$ii Muzicale „Armonia” pentru cultura muzical" 
na$ional" din Bucovina, Societ"$ii „Arboroasa” 
(Cern"u$i), Reuniunii de cânt"ri #i muzic" activ" în 
Transilvania #i Banat, c"rora viguroase talente le-au dat 
avânt înfruntând adesea opreli#tile exercitate de 
st"pânirea str"in". 

În condi$iile înf"ptuirii Statului na$ional unitar 
român, înfiin$area organiza$iei profesionale a 
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compozitorilor #i muzicologilor a devenit un imperativ 
larg însu#it #i urmat de exponen$i ai tuturor genera$iilor, 
genurilor #i stilurilor de realizare artistic". 

Drumul unirii muzicienilor a fost deschis prin 
gândul #i fapta lui George Enescu, geniu care a sprijinit 
cu generozitate pe confra$ii pasiona$i de compozi$ie #i 
muzicologie; concursul acordat acestora a fost ie#it din 
comun dac" avem în vedere opera enescian" îns"#i, 
sinonim" cu un crez #i o experien$" având valoare de 

model; d"ruirea sa 
ca fondator al 
Premiului Na$ional 
de compozi$ie care 
îi poart" numele #i 
care în perioada 16 
X 1913 – 26 IV 1946 
va fi atribuit unui 
mare num"r de 
creatori; d"ruirea 
sa ca interpret al 
unui vast 
repertoriu muzical 
na$ional. Este 
consemnat" de 
istorie activitatea 
în anii de grea 
încercare ai 
primului r"zboi 
mondial când, 

poposit la Ia#i, a creat #i a condus o orchestr" simfonic" 
cu care a sus$inut concerte aici #i în Basarabia; a vizitat 
r"ni$i de r"zboi pe patul de spital printre care 
compozitorul Mihail Jora, contribuind, al"turi de al$i 
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ilu#tri oameni de cultur", la îmb"rb"tarea compatrio$ilor 
ce luptau cu ardoare pentru triumful libert"$ii #i al p"cii. 

Au r"spuns aceluia#i nobil imperativ al 
înm"nunchierii armonioase a talentelor din domeniul 
compozi$iei #i muzicologiei personalit"$i consacrate #i 
tineri afla$i în plin" ascensiune. Prin eforturile lor 
creatoare #i de ordin organizatoric, Societatea 
Compozitorilor români a devenit un factor de mare 
importan$" în dezvoltarea vie$ii muzicale române#ti 
sus$inând promovarea artei na$ionale, cercetarea #i 
valorificarea tezaurului folcloric #i de muzic" sacr", 
tip"rirea #i interpretarea lucr"rilor componistice, 
stimularea pe plan moral #i material a creatorilor #i 
teoreticienilor muzicii.  

La ceas aniversar consider o datorie de suflet s" 
exprim cea mai aleas" pre$uire #i recuno#tin$" 
personalit"$ilor de la care am primit permanente 
înv"$"minte $i cu care am avut onoarea de a colabora 
fructuos.  

Dimitrie Cuclin, compozitor de anvergur" pu$in 
obi#nuit", filosof fascinat de ideea raport"rii muzicii la 
categoriile supreme în plan spiritual precum Divinul, 
Eternul, Absolutul, m-a captivat de timpuriu prin 
tulbur"torul s"u Tratat de estetic" muzical", de#i 
deconcertant prin felul în care subordona Eul artistului 
unui Sistem Muzical. 

Ca discipol plin de admira$ie al lui George 
Breazul, profesor #i muzicolog, am urm"rit s" aplic 
dou" principii de baz" stabilite de acest venerabil 
magistru: respectul sacru fa$" de documentul istoric #i 
credin$a în preemine$a problemelor vizând cultura 
na$ional" în preocup"rile de investigare muzicologic".  

M-am sim$it adânc mi#cat de cuvintele de 
afec$iune notate pe coperta interioar" a volumului Les 
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idioméles et le canon de l’Office de Noël oferit la data de 9 
VIII 1966 de p"rintele Ioan D. Petrescu, savant a c"rui 
oper" a propulsat studiile bizantinologilor români spre 
o recunoa#tere universal". 

Celebrarea în 1993 a centenarului na#terii lui 
Constantin Br"iloiu, sub auspiciile Academiei Române, 
Uniunii Compozitorilor #i Muzicologilor din România #i 
ale altor foruri de cultur" a însemnat un nou #i fericit 
prilej de subliniere a valorii acestui fiu al spiritualit"$ii 
române#ti, exeget de notorietate interna$ional" al 
crea$iei folclorice mo#tenite de lumea modern", 
compozitor #i critic muzical, fondator al Societ"$ii 
Compozitorilor Români #i al altor institu$ii muzicale de 
prestigiu.  

Am cea mai cald" vibra$ie afectiv" #i pre$uire pe 
plan profesional fa$" de mae#trii care mi-au luminat 
calea în conservator #i de care m-am sim$it profund 
ata#at în contextul activit"$ii desfa#urat" la Uniunea 
Compozitorilor #i Muzicologilor din România: Ioan D. 
Chirescu, Zeno Vancea, Ion Dumitrescu – muzician 
generos care a luptat cu ascu$it" inteligen$" #i cu ferm" 
cutezan$" pentru binele colegilor s"i -, Tudor Ciortea, 
Nicolae Buicliu, Theodor Rogalski, Victor Iusceanu; ei #i 
al$i mae#tri de seam" precum Mihail Jora, Mihail 
Andricu, Sabin V. Dr"goi, Mar$ian Negrea, Paul 
Constantinescu, Sigismund Todu$", Ioan D. Vicol sunt 
îndrum"tori în via$" #i în art" pentru genera$ia din care 
fac parte.  

Acela#i ales profil uman #i profesional care 
confer" demnitate #i solidaritate marii familii a 
membrilor Uniunii Compozitorilor #i Muzicologilor 
constituie titlul de renume al colegilor cu care am 
conlucrat îndeaproape în aceast" institu$ie: Liviu 
Comes, Wilhelm Berger, Lauren$iu Profeta, Theodor 
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Grigoriu, Nicolae C"linoiu, Petre Brâncu#i, membrii 
Biroului Sec$iei de Muzicologie, cei trei pre#edin$i care 
#i-au consacrat #i î#i consacr" timp #i energie pentru 
asigurarea continuit"$ii în îndeplinirea frumoasei 
misiuni a institu$iei: Pascal Bentoiu, Adrian Iorgulescu, 
Octavian Laz"r Cosma.  

90 de ani: Dac" vârsta poate fi definit" ca o stare 
de spirit, atunci muzica, o stare de spirit prin excelen$", 
are toate virtu$ile s" însemne: Tinere$e f"r" b"trâne$e #i 
via$" f"r" de moarte. LA MUL&I ANI!  
 

         
  


