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Societatea Compozitorilor Români, 
moment crucial  

în istoria muzicii române#ti  
#i consecin!ele  

asupra  
culturii na!ionale 

 
 
Vasile Vasile 

 
„Vesti$i în chip #i fel – rememoreaz" momentul 

Constantin Br"iloiu, la împlinirea unui deceniu de 
activitate a Societ"!ii Compozitorilor Români – se adun" în 
Decembrie 1920, la Conservatorul din Bucure#ti, o mân" 
de compozitori: Alessandrescu, Borgovan, Br"iloiu, 
Castaldi, Cuclin, Enacovici, Gheorghiu, Jora, Kiriac, 
Laz"r, Nottara, Otescu. Se cite#te o telegram" a lui 
Enescu (aflat atunci, la Paris – nota îmi apar$ine): 
«...primesc, urez deplin succes». Borgovan aduce 
cuvântul de îmb"rb"tare al câtorva ardeleni: 
Brediceanu, Dima, Domide, Vidu. %edin$a n-are ordine 
de zi, dar scopurile viitoarei societ"$i se l"muresc 
repede: «s" se ajute dezvoltarea produc$iei muzicale 
române#ti, s" se dea compozitorilor mijlocul de a-#i auzi 
#i tip"ri lucr"rile, s" se apere interesele creatorilor no#tri 
muzicali, în toate chipurile, dincoace #i dincolo de 
hotare»1. 

Data men$ionat" de Constantin Br"iloiu pare a fi 
a altei întâlniri, pentru c" este greu de crezut c" cel care 
rememoreaz" momentul o uitase, la distan$" de numai 
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zece ani, c"ci muzicologul Octavian Laz"r Cosma 
precizeaz" data de 2 noiembrie 1920, când proasp"tul 
director al Conservatorului – Ion Nonna Otescu, devenit 
titular al institu$iei în octombrie 1912 - #i Constantin 
Br"iloiu au convocat în biroul Conservatorului din 
Bucure#ti pe „urm"torii compozitori: A. Alessandrescu, 
M. Andricu,  C. Br"iloiu, N. Caravia, Al. Castaldi, G. 
Enacovici, D. Cuclin, V Gheorghiu, M. Jora, D. G. Kiriac, 
F. Laz"r, C. C. Nottara, I. N. Otescu (...) la care se poate 
ad"uga #i G. Enescu care consim$ise telegrafic”, care „au 
pus bazele Societ"!ii Compozitorilor Români, ei fiind 
adev"ra$ii membri fondatori”2. 

Amintind data men$ionat" de Br"iloiu, preluat" 
de alte lucr"ri, autorul Hronicului precizeaz" c" 2 
noiembrie 1920 „este data cre"rii Societ"!ii Compozitorilor 
Români”. 

Corelând cele dou" liste al fondatorilor, se 
constat" ad"ugarea altei deosebiri, în afara celei 
semnalate deja – cea a datei întâlnirii – #i anume cea 
care prive#te participan$ii: din prima list" lipse#te 
Andricu #i Caravia, iar din a doua Borgovan, ceea ce 
înt"re#te ideea c" este vorba despre dou" întruniri 
diferite, dar având acelea#i obiective. La cea dintâi este 
amintit Borgovan, care-i reprezint" pe ardelenii 
Brediceanu, Dima, Domide, Vidu #i în subcapitolul 
consacrat fond"rii Societ"!ii  Compozitorilor Români din 
urm"toarea lucrare consacrat" istoricului ei, acela#i 
autor îl include, la sfâr#itul listei #i pe Ion Borgovan3. 
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Procesul verbal al #edin$ei de constituire de mar$i, 2 
noiembrie 1920, citat în subcapitolul consacrat 
marcantului moment de muzicologul amintit, din 
Registrul de procese verbale al Societ"!ii Compozitorilor 
Români, Dosar nr. 1/1920, consemneaz" #i scenariul 
evenimentului: „I. N. Otescu a expus necesitatea 
existen$ei unei Societ"!i a Compozitorilor Români, dup" 
care a prezentat pozi$ia lui Enescu, care accepta titlul de 
pre#edinte, exprimându-#i satisfac$ia pentru aceasta”, 



Revista MUZICA Nr. 4/2010                                                                 0 

44 

urmând „cuvântul de îmb"rb"tare” al muzicienilor 
transilv"neni aminti$i #i discu$iile care au „relevat 
acordul participan$ilor care au hot"rât în unanimitate 
înfiin$area în Bucure#ti a Societ"!ii Compozitorilor 
Români”4. 

Un element ajut"tor pentru l"murirea datei 
adev"rate, înt"rind ideea a dou" întâlniri diferite, îl 
constituie reiterarea detaliului, în revista Gândirea, unde 
etnomuzicologul rememoreaz" acele „începuturi 
anevoioase”, reprezentate de „o convorbire, dup" mas", 
între dl Nonna Otescu #i cel ce scrie, urmat" de cea 
dintâi întâlnire a compozitorilor (...) la Conservatorul 
din Bucure#ti, decembrie 1920”5. 

Scopurile Societ"!ii erau stipulate de documentul 
de înfiin$are: „s" ajute dezvoltarea cât mai mare a 
produc$iunii muzicale române#ti”, s" sprijine executarea 
#i publicarea lucr"rilor, s" apere interesele autorilor în 
$ar" #i în str"in"tate #i „s" se ocupe de orice chestiune ce 
ar atinge muzica sau muzicienii români în leg"tur", ori 
de câte ori împrejur"rile ar cere-o, cu organiza$iile 
muzicale din $ar" sau din str"in"tate ce i-ar putea fi de 
folos”, în final preconizându-se organizarea în fiecare 
stagiune muzical" a cel pu$in un concert lunar, în care 
s" fie incluse crea$ii române#ti.  

La numai patru ani de la eveniment, Constantin 
Br"iloiu amintea faptul c", îndat" dup" constituire, 
Societatea #i-a fixat o sarcin" precis" care se vrea 
îndeplinit" anual – r"spândirea operelor compozitorilor 
români, sarcin" considerat" parte esen$ial" a 
programului – „Aussitôt constituée, la Société s’est fixé 
une tâche précise qu’elle entend remplir annuellement. 
Il s’agit en premier lieu de faire entendre les oeuvres de 
compositeurs roumains (...) C’est la partie essentielle de 
son programme”6. 
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Prevederile acestui proces verbal semnat de Ion 
Nonna Otescu, Constantin Br"iloiu, Dimitrie Cuclin, D. 
G. Kiriac, Alfred Alessandrescu, George Enacovici #i 
Mihail Jora se constituie în ceea ce s-ar putea numi 
primul statut al Societ"!ii Compozitorilor Români.  

„Am"nunt vrednic de luare aminte: adunarea 
din 1920 a vrut ca munca s" înceap" f"r" nici un ajutor 
al statului” – precizeaz" Constantin Br"iloiu la zece ani 
de la înf"ptuirea actului constitutiv7, ad"ugând apoi: 
„Aceste timpuri bolnave au v"zut înf"ptuirea unei 
opere de tinere$e #i de s"n"tate: Societatea Compozitorilor 
Români”, care „va fi, negre#it, un izvor de 
produc$iune”8. 

Autorul articolului avea în vedere rolul 
excep$ional al Societ"!ii în condi$iile „relelor ce ne apas": 
pe de o parte izolarea creatorului, pe de alt" parte 
dezorientarea celor iubitori de muzic", de unde 
imposibilitatea unei organiz"ri totodat" trainice #i fire#ti 
a schimburilor muzicale; lipsa de solidaritate, #i – 
agravându-le pe toate – indiferen$a Puterilor Publice”. 

Ceea ce nu #tim #i poate nu vom afla prea 
devreme este modelul pe care l-au avut în vedere 
ini$iatorii. L-am c"utat în istoria culturii române#ti, în 
evolu$ia altor asocia$ii #i societ"$i asem"n"toare.  

Am pornit de la definirea termenului de 
societate, care are aproape dou"zeci de  accep$iuni 
stabilite de recentul Mic Dic!ionar Academic. Am selectat 
pe cele care pot avea aplicabilitate la ceea ce va deveni 
Societatea Compozitorilor Români: „9 - grup de persoane 
asociate în vederea unui anumit scop (#tiin$ific, cultural, 
sportiv etc); 10 – organiza$ie constituit" cu scopul de a 
promova unele idei sau ac$iuni de interes general”, 
c"rora se adaug" cea de-a 18-a accep$iune, juridic" 
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„persoan" juridic", care se constituie pe temeiul unui 
contract”9. 

 
Judecat" din cele trei perspective amintite, 

Societatea Compozitorilor Români a reunit în noiembrie 
1920, pe mai mul$i muzicieni interesa$i pentru 
prop"#irea muzicii române#ti, devenind o organiza$ie 
ce-#i propunea ridicarea nivelului cultural al 
intelectualit"$ii române, prin promovarea crea$iei 
muzicale române#ti #i s-a constituit ca personalitate 
juridic" pe baza unui contract formulat în anul 1923 #i 
încheiat în 1924 la tribunalul Ilfov, din partea 
muzicienilor semnând în urm"toarea ordine*: artistul 
liric Romulus Vr"biescu, dirijorul Umberto Pessione, 
compozitorul M. Andreescu Skeletti, pianista Florica 
Muzicescu, compozitorul Marcel Mihalovici, Tiberiu 
Alexandru, Emil Mon$ia, Alfonso Castaldi, flautistul 

                                                
* În imagine (de la stânga la dreapta): C. Br"iloiu, A. 
Alessandrescu, G. Enescu, I. Nonna Otescu, M. Jora. 
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Petre Elinescu, George Enacovici, cornistul Petre 
Ni$ulescu - pe prima coloan",  iar pe a doua coloan": Ion 
Nonna Otescu, %tefan Popescu, Alfred Alessandrescu, 
Victor Gheorghiu, violonistul Alexandru Theodorescu, 
Filip Laz"r, violoncelistul Theodor Popovici, Constantin 
Br"iloiu, Constantin Nottara #i Ion Borgovan. 

Antecedentele române#ti ale noii bresle 
profesioniste cu profil muzical trebuie c"utate la 
celelalte societ"$i, ce alc"tuiesc contextul în care se 
afirm" noua institu$ie artistic".  

De la început am eliminat pe cele ale secolului al 
XIX-lea, care aveau scopuri prioritar na$ionale, 
patriotice, de tipul Societ"!ii „Petru Maior” a studen$ilor 
români din Budapesta, înfiin$at" în 1862, Societ"!ii pentru 
Cultura #i Literatura Românilor din Bucovina, înfiin$at" în 
1865, Societ"!ii pentru Fond de Teatru Românesc din 
Transilvania, înfiin$at" în 1870, Societ"!ii pentru înv"!"tura 
poporului, din 1867, la care se adaug" societ"$ile pentru 
lectur", cum este cea a studen$ilor din Satu Mare, 
întemeiat" în anul 1859, Societ"!ii de lectur" a teologilor 
români, din 1867, Societ"!ii Junimea, a studen!ilor români 
din Cern"u!i, succesoarea Arboroasei, desfiin$at" în 1877 - 
când liderul ei, Ciprian Porumbescu, este $inut la 
închisoare din cauza afi#"rii unor revendic"ri de ordin 
politic - societ"$i care se deosebesc prin scopurile #i 
ac$iunile întreprinse de cea care va lua fiin$" în anul 
1920, din ini$iativa muzicienilor timpului. 

R"mân în discu$ie Societatea literar" din 
Bucure#ti, întemeiat" în 1827, de Dinicu Golescu #i de 
Ion Heliade R"dulescu #i apoi Societatea Filarmonic", 
înfiin$at", tot la Bucure#ti,  la începutul anului 1833, sub 
conducerea lui Ion Cîmpineanu #i Ion Heliade 
R"dulescu, cu omologa ei din Moldova, Conservatorul 
filarmonico-dramatic, condus" de Gheorghe Asachi, 
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tustrele îndep"rtate în timp, dar mai ales Societatea 
Autorilor Dramatici, înfiin$at" în anul 1923, cu 
personalitate juridic" din acela#i an.  

Cea mai apropiat", din perspectivele enun$ate 
mai sus, ale scopului #i ac$iunilor stipulate într-un 
contract oficializat, r"mâne Societatea Scriitorilor Români, 
înfiin$at" la 2 septembrie 1909, pentru a ap"ra 
„interesele scriitorilor #i rela$iile lor cu editorii”, având 
ca principal organ revista Literatura #i arta10. 

Calitatea de personalitate juridic" #i-a dobândit-
o aceast" breasl" a scriitorilor „mai târziu, mai mult sub 
presiunea solicit"rii unor organisme profesionale str"ine 
privind respectarea propriet"$ii intelectuale”11. 

Trebuie amintite #i unele dintre etapele 
urm"toare ale evolu$iei Societ"!ii Scriitorilor Români, 
deoarece acestea se vor repeta #i în cazul Societ"!ii 
Compozitorilor Români: recunoa#terea ei printr-o lege din 
20 mai 1904, când este acceptat statutul ei, în care era 
precizat scopul principal: „ap"rarea propriet"$ii literare 
#i artistice, conlucrarea pentru progresul literelor #i 
artelor, ajutor mutual al membrilor activi, v"duvelor #i 
copiilor lor”. 

Dac" Societatea Scriitorilor Români se va confrunta 
cu disensiuni, lupt" pentru putere, neîn$elegeri #i 
schimbarea de lideri (A. D. Xenopol #i Gh. Bengescu – 
Dabija – în 1904; Cincinat Pavelescu – în 1908, D. Anghel 
#i %t. O. Iosif în 1909 #i drumul contorsionat va continua 
#i dup"  1949, când a fost transformat" în Uniunea 
Scriitorilor din R.P.R. $i supus" ideologiz"rii comuniste), 
Societatea Compozitorilor Români va fi condus" de la 
început de o personalitate necontestabil", unanim 
recunoscut" în $ar" #i dincolo de fruntariile ei – George 
Enescu – #i de secretarul ei general – Constantin 
Br"iloiu. 
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Am mai g"sit în istoricul Societ"!ii Scriitorilor 
Români un element comun cu cel al Societ"!ii 
Compozitorilor Români #i anume organizarea în 1909, de 
c"tre ziarul Minerva, a unei anchete referitoare la 
necesitatea reînfiin$"rii societ"$ii #i a obiectului ei. Este 
ceea ce muzicienii vor realiza în urm"torul deceniu #i 
trebuie subliniat faptul c" problematica dezb"tut" de 
revista Muzica din perioada întemeierii Societ"!ii 
Compozitorilor Români, va beneficia de un teren teoretic 
mult mai concret #i mai oportun pentru acea vreme, 
problematic" ce va fi abordat" sistematic în continuare. 
Aici merit" men$ionate numele litera$ilor care r"spund 
anchetei literare: %t. O. Iosif, D. Anghel, Constantin 
R"dulescu Motru, Eugen Lovinescu, Ilarie Chendi, 
Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Simion Mehedin$i etc. 
Se precizeaz" principalele obiective ale societ"$ii: 
ap"rarea drepturilor #i intereselor morale #i materiale 
ale scriitorilor, sprijinirea prin împrumut a scriitorilor 
asocia$i #i sprijinirea scriitorilor tineri #i de talent12. 

Ministrul Spiru Haret lanseaz" o subscrip$ie 
public" pentru înfiin$area unei „societ"$i a scriitorilor”, 
ceea ce va deschide drumul unor serioase subven$ii din 
partea Ministerului Instruc$iunii, Artelor, Finan$elor, 
Muncii, Internelor, subven$ii din care se acord" premiile 
anuale pentru toate genurile literare #i se proiecteaz" 
construirea unui Palat al Scriitorilor. 

Unii critici ai timpului propun transformarea 
acestei societ"$i în una mai mare  care s" includ" pe to$i 
arti#tii români, grupa$i în mai multe sec$ii13. 

Antecedentele muzicale autohtone ale înfiin$"rii 
Societ"!ii Compozitorilor Români au fost sistematizate de 
muzicologul Octavian Laz"r Cosma, dup" ce 
eviden$iaz" „nevoia asocierii compozitorilor în vederea 
stabilirii unei platforme estetice #i stilistice comune” 14: 
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- în 1882 Ciprian Porumbescu propusese în 
cadrul serb"rilor corurilor b"n"$ene de la Chiz"t"u, o 
întâlnire a muzicienilor români, pentru a ajunge la o 
„coîn$elegere cu to$i compozitorii români mai de 
renume”, care s" g"seasc" solu$iile pentru a pune „o 
baz" natural" muzicei noastre na$ionale”, amenin$at" de 
alterare „prin diferite influen$e streine”15; 

- scriind la sfâr#itul secolului al XIX – lea despre 
celebrul turneu în Transilvania #i Banat al Corului 
Mitropoliei din Ia#i, condus de autoritatea muzical" 
suprem" a vremii în materie de „muzic" na$ional"”, 
Gavriil Musicescu, contemporanul s"u de peste mun$i, 
Gheorghe Dima, g"sea necesar" cunoa#terea crea$iei 
muzicale a tuturor românilor, pentru perfec$ionarea ei #i 
sincronizarea cu „progresul neamului nostru”16; 

- Juarez Movil" insist" la începutul secolului al 
XX – lea pentru constituirea unei asocia$ii a 
instrumenti#tilor; 

- Alfonso Castaldi propunea în 1911 înfiin$area 
unei „grup"ri” a muzicienilor români;  

- Ion Popescu Pas"rea crease în 1911 Societatea 
Cânt"re!ilor Biserice#ti, cu un sindicat #i o banc" a breslei, 
cu o revist" proprie – Cultura – în care se dezbat 
probelemele specifice; 

- Eduard Caudella cunoscuse în str"in"tate 
„asocia$iuni artistice” sprijinite de guverne, pentru a 
contracara „abuzul de a executa compozi$iuni f"r" ca 
autorul s" aib" vreo tantiem" sau arti#tii s"-#i dea 
concursul lor gratuit” #i sugera întemeierea unora 
asem"n"toare în $ara noastr"17;  

- În 1914, Francisc Hubic propunea publicului 
român „s" deie sprijinul la gruparea aceasta, c"ci prin ea 
se va putea face primul pas spre în"l$area muzicei 
noastre la rangul dorit. S-ar înjgheba o societate”. 
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- La începutul anului 1916 criticul muzical Mihai 
M"rg"ritescu propunea realizarea în cadrul societ"$ii 
Amicii muzicii, „adunarea în jurul unei vaste asocia$iuni 
– cât mai vast" mi-o dore#te inima – a acelor ce iubesc 
muzica, în scopul de a sprijini #i de a dezvolta orice 
manifestare muzical" demn" de interes, de a încuraja 
operele compozitorilor no#tri merituo#i, premiindu-le #i 
publicându-le în edi$iuni proprii ale asocia$iei, de a 
fonda o cas" de ajutor pentru muzicienii s"raci (...) de a 
sprijini cu un deosebit interes muzica noastr" na$ional" 
#i a o propaga peste hotare, de a cl"di – o vis frumos! – 
în Bucure#ti Palatul Muzicii...”19; 

- Într-o cronic" muzical" consacrat" 
personalit"$ii lui George Enescu, compozitorul Ion 
Nonna Otescu, reprezentant de marc" al muzicii 
române#ti a epocii, cu studii muzicale la Schola cantorum 
#i la Conservatoire National de Musique, dublate de cele 
juridice, viitor director #i rector al Conservatorului din 
Bucure#ti #i membru fondator, prim dirijor #i apoi 
director al Operei Române, membru fondator #i 
coordonator al revistei Muzica, împreun" cu Mihail 
M"rg"ritescu #i Maximilian Costin, îndemna pe 
muzicienii vremii s" conlucreze pentru realizarea unei 
crea$ii unitare. 

Se contureaz", deci, mai multe direc$ii ce pot fi 
grupate, în func$ie de obiectivul urm"rit, în cele vizând 
asocia$iile de interpre$i, instrumenti#ti, vocal – dramatici 
– pe de o parte – #i societ"$ile consacrate sprijinirii 
crea$iei muzicale – pe de alt" parte.  

Aceast" diversificare era specific" muzicienilor, 
scriitorii nefiind interesa$i direct decât de activitatea 
creatoare. Activitatea interpretativ" specific" literaturii 
dramatice intra în obiectivele centrale ale  Societ"!ii 
Autorilor Dramatici.  
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Cu câteva luni mai înainte de înfiin$area 
Societ"!ii Compozitorilor Români, mai precis la 3 
septembrie 1920 se întemeiase Asocia!ia criticilor 
dramatici #i muzicali, în care muzica era reprezentat" de 
Alfred Alessandrescu #i Marcel Botez. 

Se înmul$esc societ"$ile corale, înscriindu-se pe 
firmamentul cultural românesc: Carmen, înfiin$at" #i 
condus" de D. G. Kiriac #i Cântarea României condus" de 
Marcel Botez, fondat" în 1919 etc. 

Fa$" de litera$i, muzicienii aveau un mare 
avantaj, creat de instituirea în 1913 a premiului de 
compozi$ie George Enescu, cel care „reunea creatorii de 
frunte într-un juriu sub pre#edin$ia celui mai ilustru 
muzician român” #i - a#a cum arat" muzicologul citat - 
„de la aceast" platform" institu$ionalizat" nu era decât 
un pas pân" la constituirea unui for profesional al 
compozitorilor”20. 

Este citat" p"rerea lui Stan Golestan referitoare 
la strângerea batalionului „intelectualilor muzicali într-o 
singur" grupare”21, în felul acesta George Enescu 
preconizând ceea ce un cronicar al timpului numea 
„ralierea f"uritorilor de frumos în domeniul muzicii”, 
lansând „un puternic semnal în direc$ia încheg"rii #i 
întrem"rii frontului muzicienilor pentru ca în România 
s" existe o autoritar" falang" de compozitori”22. 

Se adaug" un alt mare avantaj pentru fondarea 
Societ"!ii Compozitorilor Români: Constantin Br"iloiu 
aducea experien$a întemeierii, în 1918, împreun" cu 
Ernst Ansermet, a Societ"!ii Compozitorilor Elve!ieni, 
muzicologul citat presupunând o contribu$ie nemijlocit" 
a muzicologului român „la elaborarea statutului”23. 

Într-adev"r, într-o suit" de cronici muzicale din 
perioada 18-20 iunie 1918, consacrate s"rb"torii muzicii 
elve$iene, entomuzicologul salut" înfiin$area Asocia!iei 
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muzicienilor elve!ieni – „recevoir cette année l’Association 
des musiciens suisses”24, precizând  c" pân" atunci nu se 
putea vorbi despre „muzica elve$ian"” – „il n’existait 
pas jusq’à hier de «musique suisse» à proprement 
parler”. 

Criticul eviden$ia extinderea curentului 
culturilor na$ionale #i importan$a lor, pentru c" nu se 
poate vorbi despre o muzic" interna$ional", omul 
nefiind o abstrac$ie, ci un produs al solului #i un reflex 
al cerului na$ional, în epoc" suflând un puternic vânt 
na$ional – „Un violent vent de nationalisme soufle 
aujourd’hui (,,,) On ne saurait en effet, imaginer de 
musique internationale (...) et homme n’est point une 
abstraction, mais le produit d’un sol et le reflet d’un 
ciel”. El elogiaz" culegerea muzicianului pedagog #i 
folclorist Jaques Dalcroze – Chanson romande - 
reprezentând stilul na$ional ce ofer" elemente care pot fi 
contrapuse epigonilor lui Wagner, Brahms, Massenet #i 
Debussy. 

A#a cum sublinia regretata îngrijitoare a 
operelor lui Br"iloiu, Emilia Comi#el, amintind de 
orient"rile na$ionale anterioare, ale ru#ilor, spaniolilor, 
francezilor, criticul enumer" „câ$iva compozitori 
elve$ieni care #i-au g"sit drumul adev"rat”26, ale c"ror 
lucr"ri constituie temelia culturii muzicale na$ionale 
elve$iene, printre reprezentan$ii ei amintindu-l pe 
Jaques Dalcroze – care este un compozitor romand – 
„M. Jaques Dalcroze reste un compositeur romande et 
non un compositeur de n’importe où”27. 

Un adev"rat model autohton de grupare artistic" 
de mare perspectiv" oferise Societatea simfonic" 
„George Enescu”, înfiin$at" la Ia#i în timpul primului 
r"zboi mondial, când toate institu$iile $"rii au fost 
evacuate din Bucure#tiul ocupat de germani, la Ia#i, cu o 
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activitate complex" #i de mare vibra$ie patriotic" #i 
cultural" pe care am detaliat-o cu mai mul$i ani în 
urm"28. 

Atunci se dovedise adev"ratul poten$ial artistic 
românesc, arti#tii retra#i în fosta Capital" moldav" 
între$inând o stagiune simfonic" #i una de teatru 
muzical, ce vor constitui nucleele viitoarei Filarmonici #i 
ale viitoarei Opere Române din Ia#i, eviden$iindu-se 
faptul c" societatea urm"rea doar planul interpret"rii 
muzicii, nu #i cel al crea$iei muzicale. 

Fiind vorba despre ini$iative diferite, proiectate 
concomitent de mai mul$i muzicieni ai timpului, este 
firesc s" accept"m c" modelele erau multe #i numeroase, 
fiecare dintre cele amintite avându-#i o contribu$ie mai 
mult sau mai pu$in însemnat" în organizarea celei 
consacrate crea$iei muzicale na$ionale. La câ$iva ani de 
la producerea evenimentului muzical, Constantin 
Br"iloiu declara c" a avut ca model Societatea Na!ional", 
fondat" la Paris, în anul 1870, care a servit de model 
asocia$iilor de compozitori de pretutindeni – „a servi de 
modèle aux associations de compoositeurs de 
partout”29.  

Raportate la scopurile urm"rite de Societatea 
Scriitorilor Români, care ia fiin$" în acela#i timp, cu mai 
multe taton"ri, unele anterioare, cele ale muzicienilor 
sunt mult mai diversificate #i mai adecvate situa$iei 
crea$iei muzicale, care prinde via$" doar prin 
interpretare, realizabil" în $ar" dar #i în alte centre 
europene. 

Din punctul de vedere al membrilor celor dou" 
societ"$i se poate discuta despre o mai mare 
diversificare a celei muzicale, în care exist" patru 
categorii:  



Revista MUZICA Nr. 4/2010                                                                 0 

56 

- membrii activi – compozitori cu activitate 
creatoare permanent", cotizând 240 de lei pe an;  

- membrii aderen$i – instrumenti#ti, cânt"re$i sau 
alte persoane care ajutau în forme diferite Societatea #i 
cotizau 500 de lei anual #i beneficiind de gratuitatea 
particip"rii la concertele organizate de asocia$ia 
muzicienilor; 

- membrii ajut"tori -  aceea#i categorie de 
persoane ca cea precedent", dar scuti$i de cotiza$ie; 

- membrii donatori - persoane care pl"teau anual 
câte 1.000 de lei sau 5.000 de lei la înscriere;  

Creierul acestei ctitoriri de rezisten$" a culturii 
române#ti a fost, f"r" îndoial", Constantin Br"iloiu, care 
a fost ales înc" de la înfiin$are în calitate de secretar, 
avându-se în vedere, cu siguran$" experien$a sa 
anterioar" cu întemeierea Societ"!ii Compozitorilor 
Elve!ieni.  Calitatea secretarului îi permitea s" 
preg"teasc" activit"$ile Societ"!ii, inclusiv s" convoace 
#edin$ele cu probleme urgente #i a fost reînnoit" prin 
realegerea din 3 în 3 ani – cum prevedea statutul – pân" 
în 1927, când este ales ca secretar general, func$ie 
de$inut" electiv pân" la autoexilarea din 1947. 

Concomitent cu secretarul era ales comitetul din 
care f"cea parte pre#edintele – George Enescu, pân" la 
autoexilarea sa din anul 1946 – doi vicepre#edin$i, patru 
membri #i casierul. Comitetul decidea prin votul 
majoritar piesele programate în  concertele organizate #i 
care urmau s" fie publicate.  

La constituire comitetul avea urm"toarea 
componen$": pre#edinte – George Enescu, 
vicepre#edin$i: Alfonso Castaldi #i Ion Nonna Otescu, 
secretar – Constantin Br"iloiu, membri: D. G. Kiriac, 
Alfonso Castaldi, Dimitrie Cuclin #i George Enacovici, 
iar casier Alfred Alessandrescu. 
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Urm"rind „evolu$ia” comitetului Societ"!ii, vom 
remarca constan$a celor mai importante personalit"$i, în 
1930 men$inându-se acela#i eminent pre#edinte, aceia#i 
vicepre#edin$i, acela#i secretar, devenit între timp 
secretar general. Dintre vechii membri ai comitetului se 
men$in Mihail Jora #i George Enacovici, ad"ugându-se 
în locul lui D. G. Kiriac - decedat în anul 1928 - 
discipolul s"u, Ioan Chirescu, devenit în 1926 membru 
la Société française de musicologie, iar în locul lui Dimitrie 
Cuclin - plecat în America, unde devine profesor la City 
Conservatory of Music din Brooklyn – #i Tiberiu 
Brediceanu. Se ad"uga Ion Vidu #i Alfred 
Alessandrescu, fost casier al Societ"!ii, cedând acest loc 
lui Simion Nicolescu #i trei cenzori: Ion Borgovan, Petre 
Elinescu #i Emil Mon$ia. 

La dou" decenii de la înfiin$are, Societatea î#i 
p"stra pre#edintele, secretarul general #i doi dintre 
membrii ale#i în 1930: Tiberiu Brediceanu #i Ion 
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Chirescu, vicepre#edin$ii deceda$i între timp, Castaldi #i 
Otescu, având drept continuatori în func$ii pe Mihail 
Jora #i Sabin V. Dr"goi. Num"rul membrilor se m"re#te, 
pe noile locuri #i continuatori ai celor deceda$i fiind 
ale#i: Mihail Andricu, Paul Constantinescu*, Theodor 
Rogalski #i Ionel Perlea.  

Numele lui Theodor Rogalski se înâlne#te, 
al"turi de ale altor confra$i, Ion Nonna Otescu, 
Constantin Nottara, Alfred Alessandrescu, Marcel 
Mihalovici, George Enacovici, %tefan Popescu, Mar$ian 
Negrea, Constantin Br"iloiu, Sabin Dr"goi, pe ultima 
fil" a bro#urii editate în 1930, fiecare consemnându-#i nu 
numai numele, dar #i „o semn"tur" muzical"”, constând 
dintr-un motiv reprezentativ din propria crea$ie.  

Într-un studiu consacrat însemn"rilor lui Alfred 
Alessandrescu referitoare la George Enescu, Monica 
Alexandrescu citeaz" o însemnare a celui dintâi,  datat" 
17 decembrie 1919, din care reiese o ini$iativ" mai veche, 
cu aproape un an, apar$inând muzicienilor care au 
alc"tuit primul comitet al Societ"!ii Compozitorilor 
Români: Ion Nonna Otescu, Dimitrie Cuclin, Alfred 
Alessandrescu #i Constantin Br"iloiu30. 

Pe de alt" pate, Constantin Br"iloiu m"rturisea 
într-un interviu acordat unui gazetar dup" un deceniu 
de la înregistrarea evenimentului: „Ideea cre"rii unei 
Societ"!i a Compozitorilor Români m" urm"rea de la vârsta 
de 17 ani”31. 

Acordând creditul necesar acestor afirma$ii 
putem crede c" au existat mai multe ini$iative pentru 
fondarea Societ"!ii, dovad" a necesit"$ii ei, în toamna 

                                                
* În imaginea precedent" ultimul din dreapta, al"turi de 
George Breazul $i Ion Dumitrescu. 
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anului 1920 producându-se evenimentul visat de mai 
mul$i muzicieni ai timpului. 

Înfiin$area Societ"!ii Compozitorilor Români se 
realizeaz" concomitent cu înfiin$area Operei Române din 
Bucure#ti - ca institu$ie oficial", încununând eforturile 
extraordinare ale lui George Steph"nescu, începute în 
anul 1885, condus" de Ion Nonna Otescu, Egizio 
Massini, D. Mih"ilescu-Toscani, Al. Feraru #i la Cluj ia 
fiin$" Opera Român" #i Conservatorul,  condus de 
Gheorghe Dima, cu revizuirea de c"tre George Enescu a 
Simfoniei a III–a #i cu dezbaterile pertinente privind 
soarta muzicii române#ti #i a leg"turilor ei cu tradi$ia 
popular", asupra c"rora vom st"rui în continuare, 
deoarece ele reprezint" limpeziri ce jaloneaz" crea$ia 
muzical" urm"toare. 

Printre realiz"rile deosebite ale Societ"!ii 
Compozitorilor Români trebuie amintite urm"toarele, ce 
vor fi detaliate în continuare:  

- imboldul dat celorlalte institu$ii muzicale 
române#ti ale timpului; 

- prezentarea public" a unor crea$ii 
reprezentative ale compozitorilor români;  

- organizarea unor stagiuni de concerte #i 
manifest"ri muzicale cu crea$ii autohtone; 

- tip"rirea celor mai importante lucr"ri muzicale 
române#ti;  

- tezaurizarea #i studierea folclorului muzical 
românesc 

- limpezirea estetic" a drumului pe care trebuie 
s" mearg" crea$ia muzical" româneasc" pentru a 
r"spunde celor dou" deziderate: s" fie emana$ia 
spiritualit"$ii române#ti #i s" urce la dimensiunea de a fi 
european". 
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Parcurgând programele de concert ale 
stagiunilor organizate în cei 25 de ani de func$ionare a 
Societ"!ii #i cronicile epocii se poate constata 
preocuparea constant" pentru promovarea celor mai 
importante crea$ii muzicale semnate de compozitorii 
români, impulsiona$i #i de premiul George Enescu. „Prin 
concertele sale Societatea va da tuturor compozitorilor de 
valoare, mijlocul de a face cunoscute lucr"rile lor” – 
stipula Manifestul Societ"!ii Compozitorilor Români lansat 
cu ocazia primului concert simfonic #i semnat de 
George Enescu, Alfonso Castaldi, Ion Nonna Otescu, D. 
G. Kiriac, Gheorghe Dima, Ion Vidu, Alfred 
Alessandrescu, Constantin Br"iloiu, Tiberiu Brediceanu, 
George Enacovici, Mihail Jora #i Filip Laz"r, manifest 
publicat apoi în deschiderea ambele sinteze asupra 
evolu$iei Societ"!ii, din 1930, amintit" mai sus #i în cea 
de la împlinirea  a dou" decenii de activitate32.  

Organizatorii acestor memorabile manifest"ri 
rezervate crea$iei muzicale române#ti au de înfruntat 
prejudecata, din p"cate men$inut" #i în timpurile 
noastre, în anumite medii, dup" care „muzica 
româneasc" alung" pe ascult"tori #i institu$iile muzicale, 
oficiale sau neoficiale nu se încumet" s" înfrunte 
paguba” – cum rememora începuturile acestor concerte 
Constantin Br"iloiu, în sinteza sa elaborat" la 10 ani de 
func$ionare a Societ"!ii. „Lucr"m pe c"i piezi#e – 
continu" muzicologul. În 1923 câ$iva compozitori, 
membri ai Societ"!ii, ajut" la înjghebarea celui dintâi 
concert simfonic cu program românesc (condus de d-l 
H. Morin!). Succesul des"vâr#it al încerc"rii a avut 
urm"ri, iar iarna urm"toare concertele simfonice înscriu 
pe fiecare program opera câte unui român”. 

%i cine altul ar putea surprinde mai veridic 
starea de incertitudine – pe de o parte – #i succesele 



                                                                  Revista MUZICA Nr.4/2010  

61 

memorabile ale audi$iilor organizate de Societate, decât 
cel care veghea la organizarea lor: „în toamna anului 
1924 s-au strâns în sfâr#it în jurul nostru destui meceni 
de câte 500 de lei, ca cele 12 audi$ii f"g"duite s" poat" 
începe. Nu domnea nici printre noi prea mare încredere. 
Vor ajunge banii? Vor fi destule compozi$ii? Va veni 
lumea? Lumea a venit, banii au ajuns, din 12 audi$ii s-au 
f"cut 14 #i tot n-au putut fi cântate toate lucr"rile 
trimese comitetului” - citând în continuare aprecieri ale 
presei vremii, care consemnau un „n"valnic entuziasm”, 
„un suflu de solidaritate emo$ionant”, o „dat" mare în 
istoria civiliza$iei noastre de la gurile Dun"rii” etc. 

Programele audi$iilor cuprind cele mai 
reprezentative crea$ii muzicale ale compozitorilor 
români, practic ele derulând în fa$a publicului, în pofida 
unor mari dificult"$i financiare, adev"rata panoram" a 
componisticii autohtone, reprezentat" de genera$ia 
preenescian": George Steph"nescu, Gheorghe Dima, 
Gavriil Musicescu, Constantin Dimitrescu, Eusebie 
Mandicevski, D. G. Kiriac, Ion Vidu, Paul Ciuntu, Ion 
Scarlatescu, Alfonso Castaldi, Ioan Bohociu, urmat" de 
cea enescian", în frunte cu însu#i fiul Livenilor: Stan 
Golestan, Tiberiu Brediceanu, Alexandru Zirra, Ioana 
Ghica-Com"ne#ti, Gheorghe Cucu, George Boskoff, 
%tefan Popescu, Emil Mon$ia, Ion Nonna Otescu, Mihail 
Bârc", Gavriil Galinescu, Dimitrie Cuclin, Constantin 
Castri#anu, Robert Cremer, Ion Borgovan, Constantin 
Nottara, Mihail Jora, George Enacovici, Mar$ian Negrea, 
Constanin Br"iloiu, Sabin Dr"goi, Alfred Alessandrescu, 
Mihail Andricu, Filip Laz"r, Marcel Mihalovici #i 
continuat" cu genera$ia compozitorilor n"scu$i în 
secolul al XX  - lea, unii dintre ei putând fi considera$i, 
la acea vreme, „tinere speran$e”: Ionel Perlea, Theodor 
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Rogalski, Virgil Gheorghiu #i Ion Dumitrescu, etc, to$i 
fiind membri ai Societ"!ii Compozitorilor Români. 

Audi$iile Societ"!ii Compozitorilor Români se 
extind #i spre crea$ii muzicale reprezentative ale 
culturilor na$ionale ale epocii: festivalul Debussy, 
festivalul polonez, festivalul cehoslovac etc.  S-a 
ad"ugat festivalul Béla Bartók din 20 octombrie 1924, cu 
compozitorul la pian #i Enescu la vioar", în program 
figurând Colindele române#ti pentru pian. 

Dou" importante evenimente din via$a Societ"!ii 
Compozitorilor Români le-au constituit vizita criticilor 
str"ini, prilejuit" de Congresul interna$ional al criticii 
din anul 1929 #i audi$ia extraordinar" de muzic" 
româneasc" de la Sorbona, din amfiteatrul Richelieu, din 
4 februarie 1930.  

În 1926 Societatea Compozitorilor Români a aderat 
la Societatea Interna!ional" de Muzic" #i ulterior va adera 
la Société des Auteurs et Compositeurs et Éditeurs de 
Musique din Paris. 

Prevederea din manifestul Societ"!ii privind 
înfiin$area unui „a#ez"mânt de tipar muzical românesc” 
prinde via$" în anul 1925 când „încep tip"riturile”, 
trecându-se la turnarea pe foi cu portative a unor crea$ii 
autohtone selectate de comitet #i din 1927 subven$ionate 
par$ial de Stat.  

A#a cum recuno#tea Constantin Br"iloiu, 
Societatea „s-a bucurat dintru început de înaltul patronaj 
al Suveranilor, care au cinstit deseori concertele cu 
prezen$a lor”. R"sfoirea programelor sus$inute sub 
egida Societ"!ii relev" prezen$a activ" #i constant" a 
cvartetului Regina Maria, care se al"tura orchestrei 
Filarmonicii, coralei Carmen, corului Capelei Române 
din Paris #. a.  
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Tip"rirea partiturilor a permis ie#irea muzicii 
române#ti în lume, creându-se la Paris un depozit de 
vânzare la editorul Durand, ceea ca a f"cut ca în 1929 s" 
fie inclus" în programul Festivalului Interna$ional de la 
Liège, Fantezia lui Marcel Mihalovici.  

Acela#i manifest al Societ"!ii avea ca ultim 
obiectiv, ce ap"rea ca o adev"rat" încununare s" strâng" 
„leg"turile noastre muzicale cu str"in"tatea, ajutând 
prop"#irea muzicii noastre dincoace #i dincolo de 
grani$ele $"rii”. 

Printre partiturile tip"rite de Editura Societ"!ii 
Compozitorilor Români trebuie amintite cele mai 
importante care ilustreaz" op$iunea pentru crea$ia 
ancorat" în spiritualitatea româneasc": $ase cântece 
populare pentru voce #i pian #i Liturghia psaltic", de D. G. 
Kiriac, Haiduceasca lui Ion Borgovan, Imnele Sfintei 
Liturghii de Gavriil Musicescu, Nou" cântece populare de 
D. G. Kiriac, Patru cântece populare pentru voce #i pian #i 
Nou" cântece populare #i Spitalul amorului al lui Anton 
Pann, ambele lucr"ri trecute prin mâna lui Constantin 
Br"iloiu, Sonatina pentru pian a lui Mar$ian Negrea, Trei 
coruri mixte #i Joujoux pour ma dame de Mihail Jora, 
Cvartetul de coarde a lui George Enacovici, Dou" dansuri 
române#ti de Theodor Rogalski, Divertismentul rustic #i 
Suita de dansuri populare ale lui Sabin Dr"goi, Cvartetele 
lui Enacovici #i Perlea, Dou" studii bizantine de Paul 
Constantinescu,  #. a. m. d.  

Arhiva de Folclor a pus la dispozi$ia celor 
interesa$i cele 30 cântece populare din colec!iile premiate în 
anul 1925, Esquisse d’une méthode de folklore musical, 
Nunta la Feleac, Bocete din Some#, Vicleiul din Tg. Jiu, La 
musique populaire roumaine - cele din urm" apar$inând lui 
Constantin Br"iloiu - 200 de Colinde populare de 
Gheorghe Cucu etc. 
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Manifestul Societ"!ii Compozitorilor Români mai 
prevedea c" „va cerceta cu dragoste cântecul poporului 
nostru”, înfiin$ând în 1927 Arhiva de Folclor a Societ"!ii, la 
ini$iativa #i sub conducerea lui Constantin Br"iloiu. A#a 
cum va ar"ta evolu$ia Arhivei, ea nu dubla activitatea 
celeilalte Arhive de Folclor înfiin$at" cu un  an mai 
înainte, în 1927, de George Breazul, ci, dimpotriv" ele 
vor înregistra o complementaritate exemplar", chiar 
dac" între cei doi corifei nu s-au putut stabili rela$ii din 
cele mai fire#ti. 

„Însufle$it" de credin$a în viitorul unei muzici 
române#ti p"trunse de duhul cântecului popular, 
Societatea Compozitorilor Români a rostit din clipa dintâi 
dorin$a de a vedea muzica popular" culeas" cât mai 
grabnic de pe tot întinsul &"rii noi” – scria mentorul 
Arhivei #i Societ"!ii în 193035. 

Sunt amintite culegerile f"cute în perioada 
premerg"toare înfiin$"rii Arhivei de Folclor realizate de 
Tiberiu Brediceanu, Gheorghe Cucu, Gheorghe Fira, 
Emil Mon$ia, Alexandru Voevidca, A. Bor#ianu, Nicolae 
Lighezean etc. 

Toate acestea au permis înfiin$area în anul 1928 a 
Biroului pentru perceperea drepturilor da autor, intrat 
în vigoare prin ordinul Ministerului de Interne din 8 
februarie 1929, în care se prevede în cele dou" articole: 

„1 – s" nu se mai elibereze nici o autoriza$iune 
de concert, festival, bal, serb"ri cu muzic", în sfâr#it de 
orice spectacol cu muzic", pân" ce în prealabil 
organizatorul nu va prezenta o autoriza$iune scris" de la  
Societatea Compozitorilor Români; 

2 – s" pune$i în vedere tuturor directorilor, 
întreprinz"torilor sau proprietarilor de localuri publice 
cu muzic" ca: cinematografe, restaurante, cabareturi, 
varieteuri, #coli de dans, dancinguri,  circuri, teatre de 
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reviste, cazinouri, hoteluri cu orchestr", etc, ca pentru 
compozi$iunile muzicale protejate de lege, ce au a se 
executa în localurile lor, s" aranjeze în prealabil 
drepturile de autor, cu Societatea Compozitorilor Români, 
sau cu reprezentan$ii s"i în provincie, ob$inând 
autoriza$ia necesar"”36. 

Pe baza acestui ordin ministerial, prefecturile 
dispun respectarea prevederilor lui, afi#area sa în 
localurile vizate, precizând c" cei ce vor contraveni 
ordonan$ei „vor fi da$i în judecat" #i pedepsi$i dup" 
dispozi$iunile legii”. %i asemenea sanc$iuni nu au lipsit 
Societatea având reprezentan$i în toate jude$ele $"rii, care 
vegheau la încas"rile drepturilor de autor. 

A#a cum reliefa Mihail Constantinescu - 
directorul admnistrativ al Societ"!ii Compozitorilor 
Români - dup" 25 de ani de activitate Societatea  se 
prezint" „cu realiz"ri temeinice în domeniul cultural dar 
#i ca pionier" a respectului de proprietate literar" #i 
artistic"”37. 

Una dintre cele mai importante realiz"ri ce a 
urmat înfiin$"rii Societ"$ii Compozitorilor Români are în 
vedere clarificarea pozi$iilor estetice ale muzicienilor, 
breasla militând pentru orientarea creatorilor spre limba 
muzical" na$ional", cultivând „credin$a în putin$a de 
înnoire a muzicii noastre prin întoarcerea la melodiei 
patriei”, statutul invocat de Br"iloiu poruncind ca 
operele „cu caracter românesc s" fie cele dintâi cântate #i 
tip"rite” #i punând „sub ochii creatorilor culegeri de 
cântece populare”38. 

Aceste clarific"ri de pozi$ii începuser" înc" din a 
II-a jum"tate a secolului XIX-lea #i se impuneau #i ca 
urmare a realiz"rii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
ce readucea pe to$i românii în matca lor comun" #i 
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ridicându-se problema unific"rii prin cultur", în 
conformitate cu dezideratul „uni$i în cuget #i-n sim$iri”.  

Dar p"rerile despre crea$ia muzical", atât cea 
popular" cât #i cea de factur" cult" #i mai ales despre 
viitorul acesteia din urm" erau foarte diverse, uneori 
contradictorii. Unele erau prelungiri ale unor p"reri 
exprimate întâmpl"tor, de obicei de nemuzicieni #i care 
nu puteau $ine seama de specificitatea necunoscut" a 
crea$iei muzicale populare #i bizantine. 

Înc" în 1864, Nicolae Filimon sus$inea influen$a 
dominant" oriental" în muzica noastr"39. 

Teodor T. Burada vorbea în 1879 despre 
influen$a greceasc" în unele dansuri, dar eviden$iaz", 
prin melodia C"lu#arilor, „originalitatea primitiv" #i 
caracteristic" a muzicii române#ti”40. 

Spre sfâr#itul secolului sunt aduse în discu$ie 
influen$e slave, sus$inute de episcopul Melchisedec, 
îndeosebi pentru muzica bisericeasc"41, problem" 
detaliat" în recenta monografie41. 

În deruta acestor c"ut"ri #i orbec"iri referitoare 
la originalitatea folclorului românesc #i a for$ei sale de a 
constitui baza crea$iei de factur" cult" este atras însu#i 
George Enescu, în seama c"ruia un diletant a pus 
anumite afirma$ii privind muzica româneasc", care ar fi: 
„complex", întunecat", înc" în fa#" (...) o compozi$ie de 
muzic" arab", slav" #i ungar", posedând îns" #i o 
atmosfer" proprie ce n-o g"se#ti în muzica altor 
popoare”, republicat în prim"vara anului 192144. 
Articolul atribuit lui Enescu a fost aspru criticat de 
Maximilian Costin, autorul celei dintâi monografii 
închinate fiului Livenilor, într-o scrisoare adresat" lui 
George Breazul. 

Pentru clarificarea pozi$iei lui George Enescu 
fa$" de muzica româneasc" #i fa$" de articolul din 1912 
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republicat în 1921, atribuit lui, dar #i fa$" de ampla 
anchet" a revistei Muzica, trebuie apelat la adev"rata sa 
interven$ie, ap"rut" cu 16 ani mai târziu, în 1937, când 
afirma$iile articolului încriminat cap"t" conota$ii 
politice, deoarece „revizioni#tii maghiari de la 
Budapesta se folosesc în timpul din urm" de ni#te 
declara$ii ale d-sale cu privire la caracterul muzicii 
române#ti, declara$ii pe care le-ar fi f"cut unui tân"r 
muzicant, înainte de aceasta cu vreo 25 de ani #i care s-
au tip"rit în cadrul unui interview în revista Luceaf"rul 
din Sibiu”46. 

Realizatorul interviului, Onisifor Ghibu, #i-a 
ar"tat neîncrederea „f"r" nici-o rezerv" în autenticitatea 
unor asemenea declara$ii” #i l-a întrebat pe autorul 
Sonatei „în caracter popular românesc” dac" ele îi apar$in. 
„R"spunsul a fost un categoric: Nu! N-am dat niciodat" 
un asemenea interview #i dac", de fapt, mi s-au atribuit 
astfel de declara$ii, ele privesc pe cel care le-a semnat #i 
care se vede c" nu mi-a în$eles deloc cuvintele ce i-am 
spus. Nu exist" muzic" româneasc"? Dar, pentru 
Dumnezeu – eu am dovedit printr-o serie de compozi$ii 
de-ale mele, nu numai c" exist" o astfel de muzic", dar 
c" eu o pre$uiesc foarte mult #i am introdu-o în muzica 
cult", apreciat" acum #i de str"ini. Am scris doar 
Rapsodia român", Poema român" #i acum, de curând, o 
Sonat" a la roumaine. În fa$a unor asemenea fapte, ce 
valoare pot s" aib" ni#te cuvinte pe care mi le atribuie 
un interlocutor ocazional #i pe care eu nici m"car nu le-
am citit? În orice caz, $in s"-$i m"rturisesc c" exist" o 
muzic" româneasc", una #i indivizibil" (ipsiosima 
verba!) pe întreg teritoriul locuit de români. (…) Da, 
avem o muzic" româneasc" proprie, foarte bogat" #i 
foarte frumoas"…”47 



Revista MUZICA Nr. 4/2010                                                                 0 

68 

Primul pas pentru apropierea muzicii savante de 
crea$ia popular", îl f"cuse,  înfruntând riscul 
îndep"rt"rii dintre cadrele Conservatorului ie#ean, 
Gavriil Musicescu, aducând în prim plan problema 
respect"rii autenticit"$ii prin armonizarea modal" a 
melosului popular. Lui Musicescu i se vor al"tura Ion 
Vidu #i D. G. Kiriac, cei care – a#a cum sesiza înc" în 
1924 George Breazul – au îndreptat prin crea$ia lor 
aten$ia spre cântecul popular, f"r" a fi vorba despre 
realizarea unor „lucr"ri cu caracter #tiin$ific de culegere 
#i cercet"ri riguros critice”48. 

În aceast" derut"  despre muzica româneasc" se 
avânt" în anul cre"rii Societ"!ii Compozitorilor Români, 
revista Muzica, în inten$ia elucid"rii confuziilor #i 
form"rii unui front comun care s" slujeasc" idealului de 
f"urire a culturii muzicale na$ionale. 

Atitudinile celor înscri#i în formularea 
r"spunsurilor anchetei nu au caracter polemic, ele 
neangajând dialoguri, dispute, controverse, ci doar 
atitudini diferite, fiecare exprimându-#i propriile p"reri 
referitoare la cele dou" întreb"ri fundamentale precizate 
în num"rul 3, din ianuarie 1920, al revistei Muzica, deci, 
în atmosfera preg"titoare înfiin$"rii Societ"!ii 
Compozitorilor Români:  

- se poate discuta despre o crea$ie muzical" 
româneasc" #i care va fi viitorul ei; 

- „muzica noastr" popular" ar putea servi 
dezvolt"rii unui gen muzical superior?”49 

Interesant r"mâne faptul c" p"rerile diferite, 
referitoare la cele dou" aspecte esen$iale ale culturii #i 
crea$iei muzicale a timpului, se înregistreaz" la 
genera$ia tân"r" #i nu între genera$ii, cum ne-am 
a#tepta. Este adev"rat c" genera$ia precursorilor este 
reprezentat" doar de Eduard Caudella, veteranul 
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mi#c"rii muzicale ie#ene, cel care crede în necesitatea 
realiz"rii #i în crea$ia muzical" româneasc" a ceea ce se 
înregistrase în muzica european" precedent", prin 
Chopin, Glinka, Grieg, Rimski-Korsakov, Bizet, Lalo, 
întrebându-se retoric: „de ce nu s-ar putea propaga 
muzica noastr" cum au f"cut-o ace#tia?”. De pe olimpica 
sa vârst" #i experien$" componistic", interpretativ" #i 
profesoral", Eduard Caudella crede c" „nu mai r"mâne 
îndoial" c" #i muzicii noastre i se poate da locul ce i se 
cuvine între celelalte muzici interna$ionale #i c" are un 
viitor #i poate servi spre a-i da dezvoltare unui gen 
muzical superior” (sublinierea îi apar$ine lui 
Caudella)50. 

Aproape de acelea#i aprecieri se prezint" 
dirijorul D. Dinicu, cel care-#i f"cuse public", cu #apte 
ani în urm", p"rerile, în acela#i ziar sibian, Luceaf"rul: 
de#i  acceptase existen$a influen$elor str"ine în muzica 
noastr" popular", el afirm": „caracterul muzicii noastre 
exist": i se simte l"murit expresiunea”51. 

Apreciind cele dou" p"reri ca fiind centriste, 
vom urm"ri în continuare p"rerile extreme: aprecierile 
care v"d viitorul muzicii române#ti în strâns" leg"tur" 
cu tradi$ia p"mântean" – pe de o parte – #i cele care 
neag" sau ignor" posibilit"$ile melosului popular (cel 
bizantin nu era pus în discu$ie la acea vreme) de a servi 
ca baz" pentru viitoarea crea$ie româneasc". 

Trebuie eliminate p"rerile unor litera$i care 
continu", în virtutea curentului r"spândit printre ei, 
exager"rile privind locul doinei în spiritualitatea 
româneasc", Em. Cerbu vorbind despre 
„contrapunctarea savant" a doinelor noastre” care ar 
putea determina o îndep"rtare de muzica universal"52. 

Ion Nonna Otescu propune disocierea dintre 
„muzica româneasc"”, prin care în$elege „cânt"rile, 
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doinele #i dansurile poporului” – pe de o parte – #i „o 
#coal", un gen, un sistem muzical special (...) #coala 
muzical" format" de compozitorii acelei na$iuni” ” – pe 
de alt" parte. Pentru prima întrebare muzicianul preia 
p"rerile r"spândite la acea vreme, c" nu prea avem „o 
muzic" popular" româneasc" (...) din cauz" c" multe din 
elementele din cari este format" sunt orientale, ruse#ti 
sau ungure#ti”, fiind „foarte greu a distinge parte pur 
româneasc" (dac" e?)” .  

Este p"rerea împ"rt"#it" #i de Alfred 
Alessandrescu, cel care considera c" muzica româneasc" 
este „alc"tuit" la origine din elemente slave, bizantine, 
chiar #i ungure#ti”, p"strând un specific na$ional „poate 
nu atât ca element ritmic sau tonal, cât melodic”54. 

De altfel, o simpl" incursiune în crea$ia lui 
reliefeaz" adeziunea sa nedezmin$it" la orientarea 
universalist" (Acteon) #i impresionist" (Amurg de toamn") 
etc, de#i anumi$i critici au g"sit în lucr"rile lui elemente 
na$ionale. 

La a doua întrebare ambii r"spund tot negativ, 
deoarece „fragmentele pur române#ti nu prezint" 
destul" maleabilitate #i sunt purtate mai mult spre 
repetare decât spre dezvoltare, spre genul rapsodiei mai 
mult decât spre genul simfonic” – cum afirma Otescu55 – 
sau „motivele luate direct din popor nu pot fi utiizate 
într-.un gen de muzic" superioar", cum e muzica 
simfonic", decât în mod incidental”, deoarece 
„transform"rile tematice, ritmice #i melodico-armonice 
ar denatura complet caracterul popular na$ional al 
acelor motive”. 

Otescu î#i g"se#te o porti$" de sc"pare: „poate c" 
gre#im, poate c" prea pu$ine studii de folclor muzical s-
au f"cut la noi”, idee sus$inut" anterior de George 
Breazul. 
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Aprecierile lui Otescu justific" scepticismul unei 
importante p"r$i a responden$ilor, la acea vreme 
folcloristica muzical" româneasc" fiind la vârsta 
copil"riei, a c"ut"rilor lui D. Kiriac necunoscute 
muzicienilor români, crescu$i îm mediul urban #i #coli$i 
în Occident. Cunoa#terea adev"ratelor valori ale muzicii 
populare va fi unul dintre obiectivele de baz" ale celor 
dou" Arhive de Folclor, chiar crea$ia enescian" inspirat" 
din folclor bazându-se pe culegeri de epoc" prelucrate 
pentru pian #i pe sonorit"$ile specifice muzicii bizantine 
asimilate din practica de cult a str"mo#ilor s"i, a#a cum 
am ar"tat recent57. 

Surprinz"toare pentru cei obi#nui$i a vedea în 
Constantin Nottara doar un discipol al lui Alfonso 
Castaldi, apare pozi$ia sa, concis" #i cu largi perspective: 
„muzica popular" româneasc" poate s" aib" un rol tot 
a#a de important pe care îl are muzica popular" 
ruseasc" în mi#carea universal" a muzicii”58. 

De cealalt" parte a baricadei vom întâlni pe cei 
mai vajnici ap"r"tori ai artei na$ionale bazat" pe 
cântecul popular. Ei sunt înarma$i cu o temeinic" 
cunoa#tere fie a fenomenului folcloric, fie a crea$iei 
compozitorilor culturilor na$ionale afirmate deja #i 
devin teoreticienii viitoarei #coli na$ionale române#ti. 
Într-un veritabil unison to$i r"spund afirmativ la 
întreb"rile privind viitorul muzicii române#ti #i 
posibilit"$ile dezvolt"rii simfonice a temelor populare #i 
- a#a cum s-a semnalat – realizeaz" un tablou „suficient 
de obiectiv, deoarece pozi$iile se completeaz", se 
contrapun, se armonizeaz", prin finalitatea lor ce $intea 
c"tre afirmarea unei estetici, a unei gândiri estetice 
na$ionale”59. 

 „A contesta existen$a muzicii noastre populare – 
va veni mai târziu r"spunsul r"spicat al lui Mihail Jora – 
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ar echivala cu declara$ia c" nu avem o limb" 
româneasc"”, nuan$ând afirma$ia sa categoric", cu 
similitudinea u#or de în$eles: „nim"nui nu-i trece prin 
gînd s" declare c" graiul românesc n-are un caracter 
specific, deoarece afar" de cuvintele de origine latin", 
prin influen$a diferitelor rase care s-au perindat prin 
$ara noastr", întrebuin$"m cuvinte de origine slav", 
turceasc" sau greceasc"”60.  

Principalele direc$ii din care privesc muzica 
româneasc" adep$ii programului estetic ce va 
fundamenta în mod teoretic estetica culturii muzicale 
na$ioale române#ti sunt:  

1 – specificitatea concordant" cu sufletul 
na$ional:  

Maximilian Costin sus$ine c" muzica 
româneasc" exprim" „caracteristicile suflete#ti ale 
poporului nostru (...) muncitor, simplu, o$elit în lupta 
vie$ii, fatalist #i cu inimia plin" de dorul acela ce #i-l 
revars" mereu în doinele #i cânt"rile sale”61. 

În interven$ia sa, ap"rut" mai târziu, Sabin 
Dr"goi argumenteaz" c" muzica româneasc" „este 
muzica poporului, neschimbat" de influen$a ora#elor #i 
de elementele str"ine, crea$ie a sufletului poporului 
nostru inspirat de sentimentele de durere, veselie #i 
evlavie fa$" de frumuse$ile naturii”62. 

 „Cred #i sunt convins c" avem o muzic" 
popular" veche, necunoscut" de noi în#ine, deci 
nevalorat", plin" de influen$e str"ine îns" cu o culoare a 
ei #i distinct" filtrat" prin sufletul na$ionalit"$ii noastre” 
63 – se pronun$a apodictic Alexandru Zirra, a c"rui 
pozi$ie am analizat-o pe larg în încercarea monografic" 
ce i-am consacrat. 

George Breazul anticipase ancheta, publicând în 
noiembrie 1919, articolul Relativ la muzica popular" 
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româneasc", adresat diriguitorilor revistei Izvora#ul, 
republicat apoi în revista Muzica, în care semnala c" 
muzica noastr" popular" „culeas" #i scris" pân" acum 
nu corespunde decât în neînsemnat" parte” #i „nu 
confirm" sau aduce vreo dovad" de existen$a unei 
muzici caracteristic na$ional româneasc"”, din cauza 
lipsei de profesionalism în culegerea #i transcrierea ei 
„(asupra existen$ei acesteia nu cred c" va fi vreo 
controvers")”65. 

Dup" publicarea primelor r"spunsuri la anchet", 
George Breazul reintervine (inten$iona „o cercetare 
critic", mai am"nun$it"”), precizând în ce se 
concretizeaz" specificitatea muzicii noastre populare, 
pl"m"dit" „în decursul vremilor”, ca „o închegare 
sufleteasc" distinct", caracteristic", original"”, care 
formeaz" „coeziunea unui suflet românesc, distinct, 
caracteristic, original66 (sublinierea apar$ine autorului). 

2 – necunoa#terea #i alterarea acestei specificit"$i:  
Nicu Caravia releva necesitatea select"rii acelor 

melodii în forma lor primitiv" #i „nu în halul de 
denaturare la care au adus-o l"utarii”, care au atentat 
incon#tient la specificul muzicii noastre populare67. 

Ideea va fi adâncit" de Sabin Dr"goi: „Mai 
dezastruos a fost amestecul $iganilor l"utari, care, numai 
gra$ie muzicalit"$ii înn"scute a poporului nostru nu au 
reu#it s" ne denatureze muzica”, de#i au introdus 
elemente str"ine, sf"tuind pe compozitori s" lase muzica 
l"ut"reasc" doar „cafenelelor #i restaurantelor”68. 

3 – originalitatea muzicii populare:  
Maximilian Costin atac" frontal problema: „în 

cânt"rile noastre vesele, în hore, chindii #i sârbe nu vei 
g"si niciodat" veselia întreag", s"lbatic" ce se revars" 
dintr-un cearda# ori o c"z"ceasc".  
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Peste veselia poporului nostru sufl" mereu o 
adiere de triste$e”, aceasta din urm" explicabil" prin 
amenin$"rile permanente ale invaziilor istorice69. 

Despre aceea#i melancolie vorbe#te Mihail Jora, 
care nu exclude unele influen$e apar$inând popoarelor 
cu care am venit în contact, dar conmsider" c" 
adev"rata muzic" folcloric" româneasc" „are un caracter 
propriu al ei de melancolie, triste$e, de dor #i jale, legat 
de sufletul $"ranului nostru în toate manifest"rile lui 
artistice (...) care d" acel farmec de dulce, de notalgie #i 
bun"tate sufleteasc" #i aceasta este originalitate”70. 

4 – vechimea muzicii populare române#ti: 
Cei mai mul$i muzicieni, Zirra, Costin, Dr"goi, 

au g"sit sorgintea acestei originalit"$i în muzica 
agatâr#ilor, a dacilor #i a daco – romanilor, Dimitrie 
Cuclin, semnalând necesitatea unui studiu comparat ce 
ar demonstra c" „sufletul #i muzica noi le avem de la 
daci”71. 

5 – necesitatea cunoa#terii profunde a muzicii 
populare: 

Aceia#i sus$in"tori ai originalit"$ii muzicii 
populare, Zirra, Costin, subliniaz" imperativul vremii, 
deoarece necunoa#terea muzicii „adev"rat româneasc"”, 
la care se adaug" „lipsa de n"zuin$" #i perseveren$" 
pentru a o c"uta #i a o aduce la lumin" a fost #i este 
piedica principal" a dezvolt"rii ei”, scrie de la Praga 
Sabin Dr"goi72. 

Aceast" necunoa#tere – apreciaz" Constantin 
Br"iloiu în interven$ia sa - a determinat etichetarea 
crea$iei populare drept „un amalgam de elemente 
eterogene”, f"r" a sesiza s" „spiritul românesc a reu#it 
s"-l personalizeze, dându-i un caracter puternic de 
originalitate”73. 



                                                                  Revista MUZICA Nr.4/2010  

75 

În consens se prezenta George Breazul, 
semnalând c" pentru cercetarea artei muzicale 
române#ti „prea pu$ine argumente #i glasuri s-au 
pronun$at, preconizând un studiu comparat bazat pe 
bogatul material folcloric muzical #i face un apel c"tre 
„toat" suflarea neamului acestuia pentru culegerea 
cântecelor toate câte se cânt" în p"mântul doinei”74. 

6 – forme #i genuri muzicale de factur" cult" în 
care poat fi convertit melosul popular: 

Pentru Maximilan Costin muzica româneasc" de 
factur" cult" nu trebuie s" se limiteze la „diferitele 
aranjamente ale cântecelor poporului nostru oricare ar fi 
forma sub care aceste aranjamente ar fi înf"$i#ate”, o 
asemenea activitate limitându-se la armonizarea, 
orchestrarea #i aranjarea acestor melodii. Completarea 
ideii vine de la Sabin Dr"goi care încadreaz" chiar #i 
rapsodia între genurile inferioare legate de muzica 
l"ut"reasc" #i de activitatea diletant", „prin care muzica 
româneasc" nu-#i poate valorifica deplin nici 
originalitatea, nici dezvoltarea polifonic"”75. 

Nu uit"m c" autorul Divertismentului rustic, 
realizat dup" schema genurilor propus" de Bartók, 
g"se#te c" dansurile române#ti sunt foarte potrivite 
pentru suite, pentru varia$iuni sau rondo-uri de sonate, 
putând înlocui scherzourile #i menuetele iar melodiile 
de doine #i colinde pot intra în adagio sau în andantele 
sonatelor. 

Genul cel mai discutat pentru a fi alimentat de 
melodica popular" româneasc" – simfonia – va stârni 
cele mai serioase controverse. Unii muzicieni vor 
contesta posibilitatea melodicii populare de a fi folosit" 
ca element tematic supus dezvolt"rii polifonice #i formei 
complexe de sonat", de#i înc" în 1909 fusese semnalat" 
de c"tre Stan Golestan Simfonia pe un cântec de munte a 
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lui Vincent d’Indy drept „tipul des"vâr#it al unei 
sinteze” unind „o tem" popular" cu concep$iunea 
beethovenian"”76. 

În r"spunsurile din 1920 se înregistreaz" 
tentative de polemici pentru l"murirea acestui aspect. 
Constantin Br"iloiu dovede#te cunoa#terea p"rerilor 
anterioare #i astfel poate r"spunde obiec$iei lui Otescu 
dup" care melodia noastr" popular" nu s-ar împ"ca cu 
stilul simfonic, ceea ce-i permite urm"toarea reflexie: 
„nu v"d ce concluzie s-ar putea trage de aici, afar", 
poate, decât aceea c" muzica noastr" nu va fi simfonic". 
Parc" am fi numaidecât constrân#i s" scriem simfonii #i 
sonate”77. 

De aceea, el propune c"utarea formei care s" 
redea „adev"rata expresiune a sufletului nostru”, care 
„nu va avea nimic comun cu disciplina simfonic"”, ci 
mai curând cu specificul francez #i rusesc. Eminentul 
etnomuzicolog se declar" împotriva împ"r$irii artificiale 
în „genuri muzicale inferioare #i a altora superioare” #i 
consider" c" melodiile populare de cântece #i jocuri pot 
da na#tere unei muzici savante de tipul Iberiei lui 
Albeniz sau Hispaniei lui Chabrier. Dac" folclorul rusesc, 
nordic, unguresc, au determinat „ivirea unor #coli 
na$ionale, de ce nu s-ar petrece lucrurile tot astfel #i la 
noi ?”78 

Nu este exclus ca tema conferin$ei lui Béla Bartók 
– Posibiit"!ile de utilizare a muzicii populare în muzica 
savant", $inut" în sala Dalles, sub auspiciile Societ"!ii 
Compozitorilor Români – s" fi fost sugerat" tot de 
Br"iloiu79.  

În r"spunsul s"u întârziat din cauza plec"rii la 
Paris, de unde expediaz" materiale revistei bucure#tene, 
Mihail Jora recomand" forma liber", descriptiv" 
(anticipând în descrieri viitoarele Priveli#ti moldovene#ti), 
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tabloul muzical, poemul simfonic #i baletul „cu subiecte 
din basmele noastre #i din via$a poporului”, deci un 
„câmp de lucru destul de vast #i extrem de interesant”80. 

 „Aceste „câmp vast” va fi extins de cei mai 
siguri dintre responden$i, Alexandru Zirra #i Dimitrie 
Cuclin, muzicieni puternic ancora$i în idealurile f"uririi 
muzicii na$ionale.  

Cel dintâi crede c" muzica popular" se preteaz" 
la oricare dintre genurile muzicii savante, „lucrând în 
compozi$ii masive populare”, în care pot fi aplicate 
„specula$ii contrapunctice, divertismente #i efecte 
armonice bune”, argumentând cu simfonia sa intitulat" 
%"r"neasca81. 

 „Din muzica româneasc", psihologice#te bogat" 
#i pur" se poate face orice – afirma Cuclin – pân" la 
expresia celei mai înalte arte posibile, începând de la 
genurile cele mai umile, adic": 1) potpuriuri, 
aranjamente de motive populare, în alegerea #i 
dispozi$ia c"rora se poate pune logic", bun sim$, gust #i 
chiar o superioar" în$elegere a euritmiei melodice; 2 – 
rapsodii, unde apar rudimentele artei compozi$iunii, 
implicit drama în crea$iunea #i dezvoltarea ideii muzical 
– fantezii – uverturi - potpuri  etc; 3) simfonii, poeme 
simfonice, uverturi – sonate”82 (sublinierea apar$ine lui 
Cuclin). 

Autorul poemului dramatic Traian #i Dochia 
disociaz" cele dou" modalit"$i de integrare a melosului 
populare în crea$iile savante:  

„a) utilizînd melodiile populare, ca idei 
muzicale;  

b) creând idei muzicale personale în sufletul 
general al muzicii noastre populare”83. 

7) genuri foclorice ce pot servi ca surse pentru 
muzica de factur" cult":  
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De#i la acea vreme, folcloristica, nu numai cea 
româneasc", dar nici cea european" nu descoperiser" #i 
nu definiser" în forme definitive genurile muzicii 
populare, putem afirma c" ancheta lanseaz" un tablou 
general al acestora. Clasificarea lui Bartók îi serve#te lui 
Sabin Dr"goi ca schem" general" pentru Divertismentul 
rustic, terminat în anul 1928. 

Dep"#ind mentalitatea epocii, care mai crede în 
superioritatea #i reprezentativitatea doinei, Alexandru 
Zirra afirm" c" doina nu este „genul reprezentativ 
superior”, deoarece toate genurile folclorice „trebuie 
considerate la fel” #i utilizarea lor poate genera crea$ii ce 
pot reprezenta „stavil" curentelor str"ine” - cum se 
exprima Sabin Dr"goi. 

În ceea ce prive#te perspectiva dezvolt"rii #colii 
na$ionale de compozi$ie bazat" pe muzica popular", 
trebuie re$inute r"spunsurile ferme ale unora dintre ei. 

„Încrederea mea în viitorul „genului muzical 
superior românesc (...) r"mâne neclintit"” – afirma 
Constantin Br"iloiu, precizând c" viitoarea #coal" 
românesc" trebuie s" se inspire „din materiaul viu care 
se g"se#te pretutindeni”84. 

Tiberiu Brediceanu r"spunde în acela#i ton, 
dup" ce reliefeaz" marea diversitatea melodic", ritmic", 
structural" a melodicii populare române#ti, care poate 
asigura crea$iei academice valoare universal", dac" va 
avea „r"d"cinile sale adânci în folclorul na$ional”85. 

Mihail Jora î#i exprim" convingerea c" „#coala 
româneasc" va fi în curând un fapt împlinit prin 
tendin$a compozitorilor no#tri de a sc"pa de influen$ele 
str"ine #i a se apropia cât mai mult de sufletul 
poporului nostru”86. 

„Avem o #coal" curat româneasc"” – afirma 
senten$ios Zirra, încadrând în aceast" categorie pe 
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Enescu, Kiriac, pe el însu#i, pe Dr"goi, Popescu, 
Brediceanu, pe care-i consider" omologii lui Sadoveanu 
din literatur". Compozitorul ie#ean împarte pe 
reprezentan$ii muzicii române#ti ai timpului în trei 
categorii, în func$ie de apropierea fiec"ruia de valorile 
foclorului, prima clas" fiind cea amintit". În lucr"rile 
celei de-a doua depisteaz" „atmosfera numai 
româneasc"”, incluzând aici pe  Jora, Enacovici, Otescu 
#i Rogalski. Cea de-a trei grupare „n-are nici o leg"tur" 
cu compozi$ia româneasc" decât doar întâmplarea c" 
reprezentan$ii ei sunt n"scu$i în România” #i este 
ilustrat" de Marcel Mihalovici, Constantin Nottara #i 
Sten Golestan, argumentând cu doinele lui Golestan 
care „pot fi numite române#ti tot a#a de bine cum ar fi 
afgane, hinduse sau perugiene”87. 

În num"rul urm"tor din Armonia, compozitorul 
revine asupra unora dintre încadr"rile amintite, 
aprecind c" „Jora a evoluat în ultimul timp spre #coala 
româneasc"”, ca #i Gavriil Galinescu, ad"ugând pe 
Dr"goi care „s-a manifestat temerar #i grandios de la 
început pentru arta româneasc"” #i-i prevede un viitor 
ferm lui Mar$ian Negrea, care „scrie numai cu motive 
române#ti”88. 

Discu$ia se avânt" #i spre un aspect estetic 
esen$ial: raportul dintre na$ional #i universal. 

Viitorul secretar al Societ"!ii Compozitorilor 
Români îi scria lui Achim Stoia: „Cu armele Occidentului 
n-avem nici-o #ans" de a bate Occidentul #i va trece 
mult" vreme pân" vom înceta de a fi o caricatur" sau, în 
cel mai fericit caz, o copie f"r" importan$" a Apusului. 
&i-o spune unul care a v"zut acest Apus...”89. 

Preg"tirea profesional" a muzicienilor no#tri în 
diferite centre europene nu trebuie s" constituie un 
impediment pentru înscrierea lor în frontul na$ional. 
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A#a cum afirma Mihail Jora, „compozitorii no#tri sunt, 
deci, pu$in în situa$ia de a se lep"da de tot ce au înv"$at, 
de tot ce au auzit pentru a crea un gen nou românesc”. 
Nicu Caravia sus$ine c" scopul „primordial al 
compozitorilor tineri” este realizarea adapt"rii formelor 
clasice cu particularit"$ile folclorului nostru muzical, 
acest „atât de pre$ios element pentru crearea unei #coli 
noi române#ti...”90. 

Juarez Movil" preia problematica în propria 
publica$ie, astfel extinzându-se nu numai revistele 
preocupate de aspectele raportului dintre na$ional #i 
universal în muzic", dar #i unghiurile de vedere din 
care sunt abordate, el formulând aproape aforistic 
propria concep$ie: „na$ionalismul în art" este logic #i 
neînl"turabil (...) iar lucrarea de art" na$ional" s" fie cât 
mai perfect"”91. 

Solu$ia acestui deziderat o g"sim exprimat" în 
termeni apropia$i de Maximilan Costin, care crede c" un 
compozitor va putea s" creeze o muzic" na$ional" 
numai atunci când, asimilându-#i în deplin" con#tiin$" 
muzica popular" a patriei, ne-ar reda în compozi$iile 
sale, oricare le-ar fi genul ori forma #i oricât de 
me#te#ugit ar fi lucrate, caracteristicile speciale ale 
acestei muzici”. 

Traducerea în fapte a acestor deziderate va fi 
consemnat" peste numai câ$iva ani, de Zeno Vancea, cel 
care g"sea în mi#carea româneasc" postbelic" „o 
tendin$" general" de a se emancipa de influen$ele, 
c"rora în mod fatal era supus" #i de a g"si o not" 
specific româneasc", expresia adecvat" construc$iei 
noastre suflete#ti”, ajungându-se la faza în care fondul 
sufletesc na$ional va trebui s" se „oglindeasc" în chip 
fidel în crea$iunile unui compozitor de talent chiar când 
acela n-ar mai vorbi limbajul poporal”92. 
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În largul evantai de pozi$ii se contureaz" 
dezideratul dep"#irii stadiului asigur"rii specificului 
na$ional prin citate folclorice #i trecerea la o faz" 
superioar" – cea a cre"rii de teme în spiritul muzicii 
populare române#ti. 

Problema îl preocupase pe însu#i George Enescu, 
creatorul Sonatei a III – a „în caracter popular românesc” #i 
la cei mai mul$i dintre responden$i vom întâlni puncte 
de vedere care converg spre aceast" solu$ie. Zirra 
propunea utilizarea de „motive populare întocmai sau 
înnobilate”. Analizând Simfonia a III – a #i liedul Languir 
me fais, ale lui George Enescu, Suita lui Jora, poemul 
simfonic al lui Alessandrescu, Acteon #i Didona, precum 
#i fragmentele baletului lui Otescu Ileana Cosânzeana #i 
poemul simfonic Narcis, Nicu Caravia descoper" 
„motive comune, inventate în spiritul muzicii populare, 
precum #i „veselia specific" a jocurilor $"r"ne#ti” #i 
atmosfera româneasc", chiar dac" genurile lucr"rilor 
apar$in muzicii universale. 

Ie#eanul Alexandru Zirra nu ezit" s"-#i intituleze 
conferin$a sus$inut" înaintea celui de-al treilea concert al 
stagiunii 1919 – 1920, Muzica româneasc" popular" #i 
începuturile #colii muzicale române, vorbind despre 
compozitorii inclu#i în programul stagiunii; Enescu, 
Jora, Alessandrescu, Filip Laz"r etc #i despre lucr"rile 
lor. 

Evolu$ia muzicii române#ti va confirma aceste 
direc$ii, ad"ugând în timp #i o a treia linie, constând în 
integrarea în genuri occidentale elemente extrase din 
specificul muzicii noastre populare, panorama crea$iei 
muzicale diversificându-se #i eviden$iindu-#i 
specificitatea. 
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Se confirma astfel importan$a jalon"rii acestui 
drum de c"tre Societatea Compozitorilor Români, 
înfiin$at" în urm" cu 90 de ani. 

Am încercat s" g"sesc reflectarea importantului 
eveniment nu numai al muzicii dar #i al culturii 
române#ti în presa vremii dar #i în lucr"rile de sintez" a 
culturii. A#a cum s-a afirmat deja de c"tre voci 
autorizate,  evenimentul a trecut neobservat în „mediile 
de informare a timpului”93. 

Mai trist" #i alarmant" este ignorarea 
momentului de vârf al culturii noastre de c"tre sinteze 
actuale de istoria culturii. Astfel, în capitolul Via!a 
cotidian" a românilor în perioada interbelic", din Istoria 
Românilor în secolul XX, vei c"uta în zadar reflectarea 
dimensiunii evenimentului pentru spiritualitatea 
româneasc", sau efervescen$a literar", dramatic" #i 
muzical", deoarece autorul, Ioan Scurtu, este preocupat 
în primul rând de amantlâcurile de la Palatul Regal, 
care iau locul marilor acte de cultur", de aventurile 
amoroase înfierate cu mânie proletar" #i în discu$ie este 
adus" personalitatea lui George Enescu, c"ruia îi sunt 
trecute cu vedere faptul c" a r"mas fondatorul 
Premiului de Compozi$ie pl"tit din bani proprii #i a 
prezidat timp de un sfert de secol activit"$ile Societ"!ii 
Compozitorilor Români, fiind în acela#i timp fondatorul 
unor institu$ii remarcabile muzicale ale României 
timpului: „Dup" 1918 s-a extins practica vizitelor la 
sfâr#it de s"pt"mân", când se discuta despre literatur", 
art", afaceri politice, uneori amfitrioana disp"rea 
(eviden$ierea autorului) pentru o or", împreun" cu 
vreun invitat, dup" care ap"rea mai proasp"t" 
(eviden$ierea autorului) #i plin" de via$"; asemenea 
scene se petreceau chiar la Palatul Cantacuzino, în timp 
ce George Enescu cânta la pian”94. 
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Cel pu$in în perioada totalitarist" g"sim 
explica$ia ignor"rii noului forum al breslei muzicienilor 
ap"rut în entuziasmul Marii Uniri, în faptul c" institu$ia 
ar fi avut o puternic" amprent" burghezo-mo#iereasc", 
elitist", fiind condus" de feciori de mari mo#ieri, Enescu, 
Jora, Br"iloiu #i de apropia$i ai Palatului Regal – Ion 
Nonna Otescu. 

O men$iune aparte merit" capitolul consacrat 
culturii, înv"$"mântului, #tiin$elor, tehnicii,  literaturii #i 
artei de c"tre D. Micu, Ioan Scurtu #i Ion Agrigoroaiei 
din volumul al VIII-lea al Istoriei Românilor, în care se 
re$ine faptul c" Societatea Compozitorilor Români a 
organizat concerte în $ar" #i peste hotare (Atena, 
Belgrad, Sofia, Praga, Var#ovia, Paris New York) #i a 
realizat pân" în anul 1945 o fonotec" de 25000 de 
melodii95. 

Ne salveaz" concluziile muzicologului Octavian 
Laz"r Cosma, pe care le consider cele mai adecvate 
pentru încheierea acestui demers #i care ar trebui 
preluate de sintezele de istoria culturii:  

„Timpul va demonstra cât de important e 
momentul de la 2 noiembrie 1920, Societatea sub 
pre#edin$ia lui Enescu, condus" cu energie de I. N. 
Otescu #i C. Br"iloiu, a jucat un rol activ în destinul 
componisticii na$ionale”96. 

 
NOTE  
 

1. (Br"iloiu, Constantin) – Societatea Compozitorilor Români sub 
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