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Mândria de a fi  
membru al UCMR 

  

 Horia Moculescu 

 
Nu voi uita niciodat" s"lb"ticia cu care, la 

începutul anului 1990, o hait" de neferici$i, care î#i 
spuneau „muzicieni”, s-a n"pustit asupra Uniunii 
Compozitorilor din România. Credeau c" sosise vremea 
lor, a frustra$ilor, a lipsi$ilor de har #i, în cele mai multe 
cazuri, a lipsi$ilor de caracter. Deodat", Uniunea 
devenise ceau#ist", comunist", desuet". Compozitorii 
remarcabili care, decenii la rând, îmbog"$iser" cultura 
româneasc" cu mii de crea$ii, devenite  bunuri ale 
patrimoniului universal, nu mai reprezentau decât o 
genera$ie dep"#it", care „trebuia” neap"rat înlocuit" cu 
aceia care nu-#i g"siser" locul, din evidenta lips" a 
valorii, printre membrii acestei Uniuni, pe care o 
huliser" atâta timp. 

Bineîn$eles c" s-au g"sit nenum"ra$i detractori ai 
acestui „club” al elitei crea$iei muzicale române#ti #i s-a 
încercat denigrarea Uniunii, pân" la a i se dori 
desfiin$area. Motivul – cel pe care vi l-am spus: institu$ie 
ceau#ist", comunist", de sorginte sovietic" #i – absolut 
normal (!) – nedemocratic". 

Având în vedere c" Societatea Compozitorilor a 
luat fiin$" cu un an înaintea partidului comunist român, 
toate cele de mai sus deveneau caduce. Mai mult, dup" 
#tiin$a mea, niciunul dintre membrii fondatori  n-a 
cochetat m"car, de-a lungul timpului, cu... socialismul. 
Încet-încet, îns", a ie#it la iveal" interesul meschin care îi 
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anima pe ace#ti „revolu$ionari”, convin#i c" statutul de 
membru al Uniunii Compozitorilor aducea de la sine o 
bun"stare material" deplin" #i permanent". 

    „Neferici$ii” despre care v" spuneam 
apar$ineau tuturor sec$iilor Uniunii; la noi, la muzic" 
u#oar", nu erau foarte mul$i, dar erau foarte vehemen$i. 
Ani de zile reclamaser", pe la toate „forurile”, 
neparticiparea lor la festivaluri, lipsa lor din programele 
de radio #i televiziune, de#i, unii dintre ei, ca dovad" 
suprem" de ata#ament, $ineau acas", pe pian, portretul 
lui Ceau#escu. 

     Regret nespus c", în ultimii dou"zeci de ani, a 
crescut periculos num"rul celor care se dovedesc 
incapabili #i nemerituo#i de a deveni membri ai unei 
Uniuni din care au f"cut parte, la Sec$ia de muzic" 
u#oar" personalit"$i ca: Ion Vasilescu, Gherase 
Dendrino, Henry M"lineanu, Radu %erban, Vasile 
Veselovsky, Nicolae Kirculescu, George Grigoriu, 
Florentin Delmar, Ion Cristinoiu, Elly Roman, Florin 
Bogardo, Aurel Giroveanu, Vasile Vasilache jr., 
amintindu-i doar pe câ$iva dintre cei care au dat 
poporului român bucuria unor cântece nemuritoare.  

De aceea,  nimic din via$a mea nu se compar" cu 
momentul când, în 1973, am fost înnobilat cu titlul de 
membru al Uniunii Compozitorilor din România, titlu 
de care sunt atât de mândru. 

 
                                                    

  


