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Gânduri despre rostul  
comisiei de specialitate a UCMR 

 
George Balint 

 
Nu pu$ini sunt ast"zi cei care consider" 

fundamentul ideatic al UCMR oarecum anacronic, 
reclamând o reformulare de ordin pragmatic, bun"oar", 
dup" tipicul unei agen$ii editorial-impresariale. În fond 
îns", #i întrucât ideile sunt imuabile, nu pot fi raportate 
la timp sub aspectul na#terii #i deterior"rii. Prin urmare, 
nu atât ideatica este cea care trebuie reformulat" cât 
modul actualiz"rii ei. Or, aici, sunt într-adev"r mai 
multe de spus. UCMR trebuie f"r" îndoial" s" continue 
sub aspectul ideii de uniune, dar este imperios necesar 
s" se reformuleze privitor la metod". Altfel zis, cum ar fi 
mai potrivit s" administr"m ast"zi starea de uniune, din 
perspectiva breslei compozitorilor? Premisele unor 
solu$ii se pot ob$ine printr-o abordare critic" a 
mecanismului actual de func$ionare. Sigur c" el se 
relev" mai întâi dintr-o lectur" a statutului, îns" doar la 
nivelul principiilor. În fapt, UCMR este un for academic 
de recunoa#tere #i evaluare estetic-muzicologic" a 
operelor muzicale realizate de membrii s"i. Aceasta se 
face în primul rând pentru a sus$ine moral #i material 
continuitatea unei intreprinderi care, la nivel individual, 
$ine de o op$iune pentru care comanda social" este tot 
mai firav": crea!ia savant". Astfel c" UCMR trebuie s"-#i 
dezvolte politici cu impact public, menite s" resuscite 
interesul pentru tipul/genul de ofert" cultural" pe care, 
prin tradi$ie, este capabil s"-l ofere.  
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În trecut, UCMR era instituit mai ales cu func$ia 
de consilier de specialitate al unui factor decident, 
statul, aflat în pozi$ia de unic produc"tor executiv, #i, 
totodat" (de#i nu explicit), comanditar. Prin UCMR 
veneau operele muzicale, în stadiul conceptual, ca 
partituri, #i tot prin UCMR se propunea #i o anume 
axiologie, în scopul distribuirii unor fonduri b"ne#ti 
acordate de stat, sub form" de prime de achizi$ie. În 
iner$ia acestui mecanism ne mai afl"m #i ast"zi, îns" 
într-un fel bizar, c"ci practic, statul nu mai indic" #i nu 
mai pretinde nimic de la UCMR. În fond, nici m"c"r nu 
arat" c" ar mai a#tepta ceva de la acest ONG. Prin 
urmare, din perspectiva palierului politic administrativ-
decizional, con#tiin$a acestei necesit"$i de ordin cultural 
a amor$it, surdinându-se pîn" la ignorarea total". 
A#adar, UCMR trebuie s"-#i asume nu doar strategia de 
a continua s" fie, ci #i necesitatea de a (înc") fi. Iar 
aceasta, mai cu seam" pentru membrii s"i.  

Este clar c" acum #i mai ales la noi, compozitorul 
n-ar mai putea subzista exclusiv din atât de pu$inul luat 
de la UCMR sub forma celor numai dou" prime anuale, 
chiar #i dac" lucr"rile sunt de factur" simfonic" ori în 
genurile operei #i baletului. Cu toate astea, am putea 
spune c" în raport cu cererea de pe o a#a-zis" pia$", nu 
sunt pu$ini cei care continu" s" scrie muzic". De ce o fac, 
sun" a întrebare de rit utilitar, pentru care nu se va 
putea da niciodat" un r"spuns clar. Asta, tocmai pentru 
c" resortul acestui gen de activitate este ira$ional. Mai în 
glum", mai în serios, un r"spuns m"car suficient ar 
putea fi: de amorul artei. A#adar, din considerente 
metafizice. Ajungem, iat", la principalul motiv pentru 
care UCMR trebuie s" vrea #i s" poat" exista: pentru a 
deservi principiile în virtutea c"rora o mul$ime definit" 
socio-profesional (de talie minoritar") î#i face un ideal #i 
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constant" preocupare din a scrie muzic". Din aceast" 
perspectiv" întrez"rim rostul unui for cu valoare 
emblematic" pentru UCMR: comisia de specialitate.  

Generic, comisia de specialitate este un cadru de 
evaluare academic" a operelor pe care le prezint" 
membrii UCMR. Ulterior, în raport cu concluziile 
acestei comisii (structurate la rându-i pe birouri de gen – 
simfonic, coral, u#or, muzicologic etc.), Consiliul 
director decide privitor la distribuirea fondului 
financiar de care dispune la un moment dat. Îns", 
pentru compozitor, #i în raport cu resortul s"u 
motiva$ional, are o mai mare importan$" s" #tie cum i-a 
fost evaluat" muzicologic opera, decât cum i-a fost 
încadrat" financiar, cu toate c" nici acest aspect secund 
nu trece neobservat. De aceea responsabilitatea comisiei 
de specialitate este sporit" pe o dimensiune cu totul 
diferit" celei proprii unui consiliu de administra$ie. În 
general, dac" într-un consiliu administrativ deciziile se 
iau pe criteriul valorii de pia$", ca strategii de produc$ie 
#i marketing, pentru comisia de specialitate criteriul 
valorii artistice este exclusiv #i, ca atare, unic. Prin 
urmare, judecata nu se face din unghiul unui poten$ial 
cump"r"tor (produc"tor), ci din acela al unui spirit liber 
(reflexiv), decondi$ionat de spectrul oric"rei 
circumstan$e existen$iale. Evaluatorul  nu se mai 
orienteaz" în raport cu ni#te reguli ale concretitudinii 
materiale, pân" la urm" lesne de definit #i stabilit, ci 
dup" valoarea experien$ei sale profesionale (ca autor el 
însu#i), c"reia îi incumb" depotriv" o latur" academic", 
de competen$" analitic", #i una moral", de $inut" etic". 
În aceast" situa$ie avem de-a face cu un critic de factur" 
spiritual", el însu#i creator #i mentor, respectiv cu o 
personalitate. 
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Deosebirea fundamental" const" între ipostaza 
birocratic", a func$ionarului încadrat unui sistem prin 
care poate observa neimplicat, din anonimatul propriei 
persoane, #i cea creatoare, a mentorului, al c"rui fel de 
judecat" este marcat stilistic de personalitatea sa artistic-
uman". Altfel zis, între obiectivitatea steril" #i 
subiectivitatea fertil". Privind astfel, în$elegem c" dac" 
un func$ionar poate fi înlocuit f"r" eviden$" la nivelul 
modific"rilor sistemului din care face parte, o 
personalitate ocup" un loc absolut. Comisia de 
specialitate are o componen$" numeric" oarecare. Îns" 
actul de judecat" al fiec"rui membru este f"cut din 
perspectiva personalit"$ii sale, ceea ce îi confer" o 
distinc$ie valoric" ireductibil". Dar, credem noi, numai 
cât" vreme sunt întrunite #i organic împerecheate cele 
dou" laturi definitorii pentru statutul oric"rei 
personalit"$i, în genere: profesionalismul probat 
nemijlocit #i $inuta moral" continuu intact". Prin 
urmare, spunem c" membrii comisiilor de specialitate 
ale UCMR, cum, spre exemplu, cei din Biroul simfonic, 
nu pot fi doar lua$i, ca o sum" de profesioni#ti, ci #i 
considera$i, ca o seam" de personalit"$i, pentru c", dup" 
cum se #tie, personalit"$ile nu pot fi însumate; se pot 
doar grupa, în foruri.  

Deschizând opera ce i se înf"$i#eaz", comisia de 
specialitate se a#eaz" în unghiul unei duble c"ut"ri: de 
tip Yang sau analitic-active, respectiv radiant-proiective 
(cu privire la form") si de tip Yin sau reflexiv-
meditative, respectiv absorbant-introiective (privitor la 
con$inut). Ne referim la acea perspectiv" din care i se 
relev" operei aspectele de solaritate (model) si de mister 
(profunzime). Sunt, totodat", si coordonate $inând de o 
configurare ontologic" a operei de art". 
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Prin acest mod de abordare, UCMR cap"t" atât 
un profil unic cât #i, mai ales, o nuan$" de 
incomensurabilitate, $inând de domeniul calit"$ii pure. 
Decurge din asta #i valoarea de model, propagat 
fenomenologic de UCMR din chiar actul de judecat" al 
comisiei de specialitate. Un model de gândire cu valen$e 
de transcenden$". Nu sunt prea multe $"ri în Europa, 
care s" beneficieze de a#a ceva. Ce poate fi mai minunat 
decât m"car #i faptul c" într-o societate destul de 
bezmetic" pe multe planuri, exist" la UCMR aceste 
comisii de specialitate, formate dintr-o seam" de 
personalit"$i ale gândirii #i crea$iei muzicale autohtone? 
Este un miracol pentru care merit" s" veghem, ca nu de 
cumva, pe durata unei clipe de global" indiferen$", #i 
acesta s" dispar" definitiv. 

 
  


