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INTERVIURI 
 
 

De vorbă cu Dan Buciu 
 

Andra Frăţilă 
 

 
Compozitorul Dan Buciu a fost unul dintre primii teoreticieni în 

zona modalismului muzical românesc. Cu mulți ani în urmă, este cel 
care ”are îndrăzneala 
acestui pas (...) optând 
pentru o sarcină dificilă, 
spre deosebire de mulți 
colegi de generație care își 
contopesc comod glasurile 
cu ultimul strigăt la modă”. 
Aceste afirmații îi aparțin lui 
Alexandru Pașcanu și au 
fost exprimate în 1980 în 
prefața volumului ”Elemente 
de scriitură modală” semnat 
de Dan Buciu, devenit în 
2013-2014 ”Mic tratat de scriitură modală”. Astăzi, compozitorul Dan 
Buciu, profesor dedicat și autor de lucrări cu caracter muzicologic, ne 
împărtășește experiențele sale multiple în lumea muzicală 
românească și se declară un privilegiat pentru că a făcut ceea ce îi 
place! 

 
A.F.: Stimate Maestre, faceți parte dintr-o generație 

minunată care s-a bucurat de o perioadă plină de emulație 
în planul noutăților muzicale. Ca tânăr compozitor ați fost 
prezent la Darmstadt, de trei ori, însă complet la doar două 
ediții. Ce impresii v-a lăsat avangarda muzicală din afara 
României și cu ce ”bagaj” muzical v-ați întors de acolo? 

Dan Buciu: La una dintre ediții nu am ajuns decât în 
ultima zi din pricina formalităților de viză însă despre celelalte 
două la care am participat sunt multe de povestit. Cred că 
prima ediție (70) a fost foarte importantă pentru mine, deși nu 
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aderam la tot ceea ce am întâlnit acolo, ca stil și/sau estetică. În 
orice caz, să îl auzi pe Karlheinz Stockhausen vorbind era 
absolut fascinant, era un orator excelent și spunea lucruri foarte 
interesante – deși după părerea mea cam fundamentaliste. Îmi 
amintesc, iarăși, de clasele de interpretare ale pianistului Aloys 
Kontarski, un interpret extraordinar. Cursul și oratorul cu care 
am rezonat cel mai bine a fost cel al lui Gyorgy Ligeti, mai cu 
seamă că eram deja familiarizat cu muzica lui din discuțiile și 
audițiile pe care le făcusem cu Aurel Stroe la Conservator. Față 
de serialismul integral al lui Stockhausen și compania, Ligeti 
era mult mai aproape de stilul și construcția mea de compozitor. 
Totuși, Stockhausen avea o sală mare cu o audiență de 100 
sau 200 de oameni în timp ce Ligeti, de pildă, avea o săliță în 
care încăpeau circa 12 persoane (dar nu eram niciodată atâția). 
Deși și Ligeti era un compozitor al vremii, el nu aderase la 
principiile enunțate de Pierre Boulez și confirmate de ceilalți 
serialiști integraliști. În ceea ce-l privește pe Boulez nu pot 
spune că am pentru el o apreciere deosebită, dimpotrivă, au 
fost lucrări care m-au impresionat negativ. Trebuie să 
mărturisesc că pentru Luigi Nono am avut și am o percepție 
diferită, parțial și pentru Stockhausen dar sunt mult mai 
aproape de Nono. Revenind, atmosfera, însă, era foarte 
frumoasă, era o ocazie unică în timpurile acelea să stai de 
vorbă cu muzicieni străini. Experiența a fost grozavă pentru 
mine, mi-a deschis mintea, de altfel disponibilă la orice, chiar și 
la lucrurile care nu-mi plăceau prea mult sau deloc; importantă 
era deschiderea și contactul cu compozitorii și cursanții. A doua 
oară când am mers la Darmstadt l-am cunoscut pe 
Ferneyhough care, din păcate, nu mi-a plăcut deloc; oarecum la 
fel s-a întâmplat și cu Wolfgang Rihm care, mai târziu, a devenit 
un compozitor important – are o muzică bună. Am aderat, 
parțial, la principiile lui Rihm dar nu pot spune că reprezintă 
compozitorul meu favorit. 

A.F.: Așadar în funcție de preferințe, de afinități, v-
ați creat un stil propriu. Cum s-ar caracteriza acesta în 
context muzical românesc? 

D.B.: Irinel Anghel are o carte despre orientările stilistice 
în muzica românească, o carte, în opinia mea, absolut 
remarcabilă, foarte bună. Dar după părerea mea (și nu numai a 
mea) lucrul care definește cel mai bine pe fiecare compozitor 
român este faptul că aparține acestei școli românești şi nu 
faptului că a îmbrățişat o direcţie stilistică sau alta. De ce spun 
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asta? Pentru că situația respectivă a fost observată încă din anii 
60-70 pe plan internațional: toată lumea remarca faptul că în 
ciuda unor diferențe stilistice, de tehnică componistică, de 
limbaj etc., lucrările românești cu orientările cele mai diferite, 
aveau un numitor comun pe undeva. Ei bine, cred că aparțin 
acestei școli românești și că este suficient atât. Mai ales că am 
avut uneori o orientare, ca tehnică componistică cel puțin, 
dodecafonică, dar în niciun caz în zona expresionismului, a fost 
o zonă care nu m-a atras niciodată. Am avut și mai am și acum 
din când în când nostalgii neoclasice, pot exista și alte culoare 
pe care pătrund (mai ales cel neomodal) dar cred că până la 
urmă această definire ar fi, nu numai pentru mine ci și pentru 
imensa majoritate a celor care aparținem acestei școli, că 
facem parte din Școala Românească. Să privim diferențele 
dintre cei mari patru maeștri ai componisticii românești; Ștefan 
Niculescu, Aurel Stroe, Anatol Vieru sau Tiberiu Olah erau 
foarte diferiți ca stil și chiar ca temperament: mă gândesc că cei 
patru maeștri români erau foarte bine diferențiați sub raportul 
limbajului muzical și totuși au format un grup: Grupul celor patru 
ai școlii românești - dar nu cum era grupul celor cinci din școala 
rusească - ci foarte bine individualizați. Ei, de fapt, s-au 
coagulat prin valoarea lor. Dovadă că și studenții lor au pornit 
cu orientări diferite, uneori altele decât cele ale profesorilor lor.  

A.F.: Ce stil și ce tehnici de scriere folosiți în muzica 
dvs.? 

D.B.: În zona creației este vorba uneori de latura muzicii 
cu tentă didactică – nu didacticistă – dar și de o muzică care, 
destinată unei anumite zone, capătă o anumită încărcătură de 
țintă care trebuie lovită tocmai plecând de la o deosebită grijă 
pe care trebuie să o ai pentru zona respectivă. De pildă, vizezi 
un cor de amatori, vizezi o orchestră foarte bună sau un 
ansamblu de cameră mai modest. Modalul este ideea care a 
dominat întreaga mea creație. Involuntar sau premonițional, 
chiar și în prima lucrare serioasă pe care am făcut-o în 
Conservator și care s-a tot cântat – chiar relativ recent, la 
Ploiești acum câteva luni – un fel de concert de pian dar de fapt 
o simfonie cu pian obligat (se numește Scene pentru orchestră 
și pian) există o tehnică dodecafonică pe care o practicam dar 
cu un ușor iz tonal și o anumită libertate pe alocuri modală. Mai 
departe, după ce am terminat Conservatorul, elementul modal a 
început să se insinueze, tot mai consistent, plecând în primul 
rând de la cele două izvoare ale muzicilor tradiționale românești 
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(folclorul muzical și muzica psaltică ortodoxă) și, în afară de 
acestea, și ideea unui modalism artificial dar care de foarte 
multe ori la mine se leagă de un punct de plecare pe care îl 
reperez tot în zona scărilor modurilor naturale – când spun 
naturale mă refer la faptul că ele aparțin unei culturi tradiționale, 
adică nu în sensul de diatonic. Am practicat strategia modurilor 
complementare, a modurilor supraoctaviante sau anumite 
construcții pe care le-am făcut dar mereu în raportare cu aceste 
elemente tradiționale. Aici există o legătură foarte strânsă între 
ideea scărilor cu trepte mobile din folclorul românesc sau din 
muzica bizantină și aceste moduri pe care le-am imaginat și 
utilizat (vezi modurile eterofonice din „Cristiane”). 

A.F.: Ce compozitor reprezintă un ideal estetic 
pentru dvs.? 

D.B.: Mărturisesc că idealul meu estetic a fost exprimat 
de Mozart. Eu îl divinizez pe Mozart, este unul dintre 
compozitorii mei favoriți. Nu pot să spun că am unul singur, dar 
el este sigur în zona de vârf a preferințelor mele. El spunea, 
într-una dintre scrisorile către tatăl lui – cu aproximație, nu citez 
– că muzica, indiferent de ce sentimente exprimă, trebuie să se 
păstreze în limitele unei anumite decențe, să nu agreseze 
auzul. Se referea aici la tot, inclusiv la disonanțe. Să nu uităm 
că Mozart ajunge în Gluma Muzicală să termine în patru 
tonalități diferite, să nu uităm că Mozart are acel început 
formidabil din Cvartetul Disonanțelor în care nimeni nu mai știe 
pe ce lume se află din punct de vedere tonal și să nu uităm că 
un moment tot atonal este începutul Dezvoltării din ultima parte 
a Simfoniei sale nr. 40, Fantezia în do minor etc. La el, chiar și 
disonanțele cele mai aspre sau situațiile cele mai deosebite (să 
luăm de pildă Don Giovanni, o operă de un dramatism 
inegalabil aș spune) ei bine, toate conduc către o muzica 
frumoasă! 

A.F.: Așadar, sub influența unui ideal, ce tip de 
orientare estetică ați abordat? 

D.B.: Conștient sau inconștient, de la început, am 
încercat să fac o muzică cât mai frumoasă, chiar și atunci când 
disonanțele erau foarte puternice – pentru că am și eu lucrări 
unde sonoritățile sunt mai tensionate. Deci, dacă ar fi să iau 
partea de estetică, aș spune că ”urâtul”, această categorie 
estetică inventată – deși nu e așa – de arta secolului XX, acest 
”urât” trebuie să fie un ”urât frumos”. Chiar și stările de maximă 
tensiune trebuie să se audă într-un anumit fel. Din acest punct 
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de vedere Caragiale, cu umorul lui fabulos, sintetiza, comic, în 
”Pedagog de școală nouă” că muzica este aceea care gâdilă 
plăcut urechile! Caragiale era un mare pasionat de muzică, un 
bun cunoscător, nu era amator de romanțe! Până la urmă este 
vorba de faptul că această muzică, chiar atunci când trebuie să 
fie ”urâtă”, trebuie să rămână ”frumoasă”. Pare o contradicție 
dar nu e. Pare desuet ce spun; lucrul acesta nu mă împiedică 
să ascult sau să mă uit la o operă de artă care nu cultivă acest 
tip de estetică, și să o apreciez foarte bine. Nu voi practica eu 
acel tip de muzică dar ascult muzică care este foarte departe 
de ceea ce spun aici și care totuși mă impresionează la maxim 
și consider că este o muzică de mare valoare. Sigur, exemplul 
este foarte vechi: Wozzeck de Alban Berg nu aduce în fața 
publicului o muzică frumoasă dar este o muzică extraordinară 
și, sigur, exemplele pot continua și în contemporaneitate. 

A.F.: Aveți un instrument preferat? Ați scris mult 
pentru flaut, de pildă. 

D.B.: Este unul dintre instrumentele mele preferate dar 
nu este singurul. Până la urmă, ca să fiu sincer, îmi plac toate 
instrumentele și, de fapt, îmi place orice sursă sonoră, nu mai 
vorbesc de cor și de voce. Evident că și acolo ”instrumentele” 
pot fi de tip Stradivarius sau nu. Sursele sonore sunt însă foarte 
interesante dar partis-pris-urile se nasc fără să vrei. Da, flautul 
este printre preferate dar iubesc foarte mult și pianul și totuși 
am scris mai puțin pentru el. Așa că...  

A.F.: Sunteți un mare iubitor de poezie, Eminescu, 
Arghezi, Nina Cassian... 

D.B.: Mărturisesc că am o aplecare specială către 
literatură și către artele plastice. Dintre poeți mi-e foarte greu să 
aleg. Îmi place Petrarca dar și Rilke, îmi place Ungaretti, îmi 
plac francezii aproape fără excepție - Apollinaire și tot ce era la 
sfârșitul sec. XIX, începutul sec. XX. Îmi place și Omar 
Khayyam, François Villon sau Charles d'Orléans – poet 
extraordinar de sec. XIV pe versurile căruia am scris un Rondo 
pentru cor și flaut. Dar îmi place foarte mult și poezia 
românească. Mi-e foarte greu să aleg... să spui că îți place 
Eminescu poate părea banal dar totuși nu mă sfiesc să afirm că 
îl prețuiesc în mod special. Îmi place și Alecsandri deși mi-era o 
oarecare jenă să admit, că pare mai... simpluț. Țin minte că am 
avut odată o întâlnire cu Nichita Stănescu pe care îl rugasem 
să scrie o poezie special pentru o lucrare pe care am realizat-o, 
”Ana lui Manole” pentru cor cu mișcare scenică și instrumente 
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populare. Vorbind cu el i-am mărturisit că am scris o lucrare pe 
versurile lui (2 lieduri pentru voce și pian), un pastel, dar cu o 
anumită jenă, mă gândeam că el poet modern... ce-o să zică... 
încercam să îi explic că lucrarea mea e un diptic și că înainte 
de pastelul pe versurile lui era un pastel pe versurile lui 
Alecsandri. Și reacția lui a fost: ”Dar, domnule Buciu, asta este 
o onoare pentru mine, Alecsandri este un poet extraordinar!” 
Am răsuflat ușurat - el era un tip foarte sincer - și mi-am spus 
că asta înseamnă că gusturile mele nu sunt atât de îndoielnice! 
Vremea aceea era cea a emulației modernului, avangardei, prin 
anii 70 să zici că îți place Alecsandri putea fi ceva deplasat. Un 
alt poet extraordinar (de fapt o... ea!), cu care am avut o relație 
de colaborare specială, a fost Nina Cassian. Arghezi iarăși a 
fost o mare pasiune a mea în domeniul poeziei și aș putea 
continua cu Topârceanu, cu Minulescu... deci și serioși și 
”neserioși” (printre aceștia și Marin Sorescu, un poet pe care îl 
prețuiesc în mod special). Mai este un poet foarte ciudat la noi, 
Leonid Dimov îl cheamă, cu o poezie puțin mai ermetică, dar 
este remarcabil. Îmi place enorm lirica românească; în 
momentul în care mă adresez unei lirici străine o fac păstrând, 
pe cât posibil, limba de origine. Să traduci un roman mai merge 
dar să-l traduci pe Shakespeare este...? Când am scris cele 
”Trei sonete” pe versuri de Shakespeare am făcut de fapt un 
mixaj, am scris muzica pe versurile în română (m-a rugat 
Hărășteanu, care avea mari probleme de pronunție în engleză) 
dar erau permanent și niște ecouri care se auzeau în engleză, 
fără să aducă neapărat un vers ci, de regulă, doar anumite 
cuvinte. Lucrarea a fost gândită pentru un recital la Sala Radio 
– cu Anca Vartolomei (violoncel), Ion Caramitru (recitator) cu 
care am fost dintotdeauna foarte bun prieten, cu Pompeiu 
Hărășteanu (bas) și Magda Buciu (pian); o formație 
extraordinară iar piesa a avut un succes deosebit. Caramitru 
era cel care îl îngâna, în engleză dar uneori și în română, pe 
Hărășteanu, dar intervenea și recitând scurte fragmente în 
engleză.) 

A.F.: Vă plac și artele plastice! 
D.B.: Mult! În pictură iarăși e foarte greu să te pronunți. 

Am spus că nu sunt un expresionist dar de pildă, toată 
gruparea artistică ”Der Blaue Reiter” îmi place foarte mult. 
Kandinski, iarăși... Plecând de la Renaștere și Prerenaștere, 
ajungând la sculptura antică grecească și mergând până în 
zilele noastre, ador pictura de sfârșit de secol XIX și prima 
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jumătate de secol XX. Îmi place mult pictura românească de la 
Grigorescu, Ressu și Țuculescu până la Piliuță și foarte mulți 
alții. Întotdeauna mi-a plăcut zona de artă plastică, pictură, 
sculptură (Brancusi, sună „banal”, ca Eminescu, dar ce 
creator!), ceramică – am văzut odată la București o expoziție de 
ceramică și sticlărie a lui Picasso care era ceva uluitor, nici nu 
am știut că el a făcut așa ceva. De multe ori, întâiul drum într-
un oraș în care ajung prima dată este la Muzeul de artă.  

A.F.: De-a lungul carierei ați găsit răgaz și pentru a 
vă apleca asupra scrisului. Tocmai ați primit Premiul 
pentru Sistematică al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România pentru volumul Domenico 
Scarlatti între Baroc, Clasicism și Modern și nu este 
singura scriere muzicologică a dvs. 

D.B.: În primul rând aș face o precizare, nu mă consider 
muzicolog. Muzicologia presupune un tip mai deosebit de 
cercetare – sigur că și eu mă documentez în momentul în care 
decid să scriu un volum – dar de cele mai multe ori este vorba 
de niște idei ale mele pe care simt nevoia să le pun pe hârtie. 
Nu știu dacă asta se poate numi muzicologie, nu cred că am o 
metodă foarte riguroasă și științifică de a aborda lucrurile așa 
încât le consider mai degrabă ideile unui compozitor preocupat 
de o anumită zonă. Dacă stau să mă gândesc bine, practic, 
cam tot ce am scris, studii, cărți, sunt, de fapt legate de 
fenomenul modal - care pe mine m-a preocupat extrem de mult. 
Este vorba de modalismul care pleacă din culturile de tip 
tradițional iar noi avem șansa a două culturi extraordinare, pe 
de o parte cea laică, populară, cu o bază modală fabuloasă aș 
spune și cu o valoare deosebită, iar pe de altă parte, cu nimic 
mai prejos, această moșternire spiritualo-muzicală care este 
muzica de cult ortodox în varianta românească, plecând de la 
izvorul fundamental grecesc dar și cu tenta aceasta particulară 
a elementului autohton. Deci este un aspect care pe mine m-a 
interesat foarte mult, din păcate nu suficient de mult în timpul 
facultății, al studenției, dar mai târziu m-am aplecat cu tot mai 
multă plăcere și interes asupra domeniului.  

A.F.: În anii 80 ați fost la un pas de a primi Premiul 
”George Enescu” al Academiei Române. Acest lucru nu s-a 
întâmplat, de ce? 

D.B.: Premiul ”George Enescu” al Academiei Române 
era deja aprobat de înaltul forum cultural românesc dar, în 
ultima clipă ”a intervenit ceva” (mai precis cineva, poate un prim 
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secretar de partid de la ...!) și titlul ”Elemente de scriitură 
modală” de Dan Buciu a fost înlocuit în ultimul moment. În 
decembrie 2015 am primit însă acest premiu pentru lucrarea 
camerală ”Cristiane”. Este un premiu onorant pentru mine, pe 
care ar fi trebuit să-l obțin din 1980! M-a bucurat enorm faptul 
că l-am primit pentru o lucrare dedicată remarcabilei formații 
camerale fondată de Dan Dediu, lucrare unde preocupările 
mele modale (moduri eterofonice și supraoctaviante) se îmbină 
cu pasiunea mea pentru... schi! 

A.F.: Și acum, de ce tocmai Scarlatti? 
D.B.: Ultimul volum cu Domenico Scarlatti1 sintetizează 

o experiență pe care am trăit-o, practic, toată viața. E o 
cercetare care se leagă de experiențe proprii. Când fosta mea 
profesoară de pian, doamna Ana Iftinchi – muzician și om cu 
totul deosebit – mi-a dat Sonata în la minor de Scarlatti, am 
făcut cunoștință, student fiind, cu universul compozitorului și am 
mers mai departe cu procurarea operei integrale (Sonatele 
pentru clavecin). Am descoperit acolo o întreagă lume modală – 
sigur, amestecată cu elementul tonal – după părerea mea 
fascinantă, și combinată cu o arhitectonică specială. Nu pot să 
spun că am făcut o cercetare de genul aceleia în care aduni 
toată bibliografia mare care există, cauți manuscrise... așa ceva 
nu fac. Eu când fac această așa-zisă muzicologie a mea mă 
bucur, îmi face plăcere și este direct legată de experiența mea 
de creator, dar și de profesor. 

A.F.: Așadar compozitorul și pedagogul sunt două 
ipostaze care se întrepătrund. 

D.B.: În cazul meu, compozitorul și pedagogul sunt una 
și aceeași persoană pentru că în zona pedagogică am idei 
creatoare – de-asta îmi place zona modală pentru că acolo se 
pot imagina multe, chiar și mici compoziții la tablă, de pildă. 
Așadar, eu n-aș putea să separ aceste două componente pe 
care le consider, într-o egală măsură, atributele mele 
fundamentale. Și vreau să vă spun că dacă fac acum un bilanț, 
la cei 73 de ani către care mă îndrept, pot să spun că am avut o 
viață profesională minunată pentru că am făcut exact ceea ce 
mi-a plăcut; este un privilegiu pe care nu știu câți oameni îl au. 

                                                
1
 Este vorba de volumul de autor intitulat Domenico Scarlatti între 

Baroc, Clasicism și Modern apărut la Editura Universității Naționale de 
Muzică București în 2015 și care a primit ”Premiul pentru sistematică” 
din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.  
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Eu de fiecare dată când intru la curs mă bucur, de fiecare dată 
când termin o piesă mă bucur – când lucrez la ea nu mă bucur 
atât de tare dar știu că dacă vreau să fie gata trebuie să lucrez. 
Aceste două componente, la mine, sunt legate simbiotic, aș 
spune, și nu le-aș putea separa (ținând cont și de elementul 
didactic prezent în unele lucrări de-ale mele). 

A.F.: Ce îl motivează pe un compozitor să scrie? 
D.B.: Ideea cu comenzile mie mi se pare foarte bună. 

Am lucrat mult pe comenzi, majoritar amicale desigur, pe ”vorbit 
înainte”, pentru cutare festival sau cutare formație. Această 
coerciție a timpului este deseori necesară și foarte bună. Există 
un ”trebuie”, să începi să scrii; uneori parca m-aș apuca să 
scriu ceva pentru orchestră și soliști dar mă gândesc, oare cine 
o cântă? Și atunci prefer să am ceva sigur fiindcă mărturisesc 
că doresc să mă autoverific; particip la primele mele audiții (cu 
mare strângere de inimă!). Nu întotdeauna sunt foarte mulțumit, 
uneori și la reascultare sunt la fel de nemulțumit sau și mai mult 
– e foarte greu să te autoapreciezi. În situații extreme mi s-a 
întâmplat să și distrug câte o lucrare (printre altele și o operă 
radiofonică de cca o oră, înainte de a se cânta!).  

A.F.: Ați activat mult timp în zona administrativă a 
muzicii, ați încheiat în 2008 două mandate de Rector al 
Universității Naționale de Muzică din București și ați 
coordonat ca director artistic trei ediții ale Festivalului 
SIMN. 

D.B.: Am fost și Rector și diRector(!) SIMN; a fost o 
perioadă în care Săptămâna Internațională a Muzicii Noi 
(SIMN) intrase parcă într-un impas. Mi s-a solicitat să o 
coordonez. Eu am spus inițial că poate nu sunt persoana cea 
mai potrivită, nu am așa multe relații pe plan internațional ca să 
știu exact ceea ce se întâmplă afară dar am beneficiat de 
consilierea lui Dan Dediu care mi-a fost extrem de utilă. Am 
avut și o echipă tânără care m-a ajutat efectiv nu numai prin 
ceea ce a făcut dar și discutând probleme de programare 
artistică. Mărturisesc că dacă au fost persoane nemulțumite, 
acest lucru s-a datorat tocmai faptului că, așa cum am precizat 
de la bun început, fiind director voi decide cine este cântat și 
cine nu este, ținând cont de niște criterii profesionale strict 
personale; acest lucru nu însemna că cineva neprogramat de 
mine în festival nu ar fi fost valoros sau interesant.  

A.F.: Ați avut anumite strategii de programare 
artistică? 
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D.B.: Ceea ce mi-am propus a fost, în primul rând, pe 
lângă aspectul contemporan pe care trebuia să îl aibă acest 
festival, să încerc să recuperez din moșternirea extraordinară, 
practic uitată, înmormântată, a muzicii românești. Am readus în 
prim plan nume care poate nici la istoria muzicii nu mai sunt 
decât menționate: Liviu Glodeanu, Mihai Moldovan, Wilhelm 
Berger, compozitori de mare valoare care au creat în SIMN un 
adevărat șoc pozitiv prin valoarea excepțională a lucrărilor lor. 
Din păcate, acești creatori au ajuns în cel mai bun caz doar 
niște nume prin cărți de istoria muzicii, la care se adaugă scurte 
fragmente muzicale care se pot da la un curs (pentru că se știe 
că lumea nu se înghesuie după aceea să asculte integral 
lucrarea la discotecă). Chiar și un Paul Constantinescu se 
cântă foarte puțin, mult prea puțin; în atenția mea a fost și 
Dumitru Capoianu, un compozitor pe care îl prețuiesc enorm și 
care are o capodoperă în al său concert de vioară. Aceasta a 
fost o linie importantă de recuperare. La un moment dat am 
ajuns la ideea de a consacra o personalitate românească de 
prim rang ca personaj principal al unei ediții SIMN, deci prezent 
nu cu o lucrare ci cu mai multe – cum a fost cazul maestrului 
Ștefan Niculescu, fiindcă am aniversat 25 de ediții ale 
festivalului fondat de el în 1991. Au fost și invitați străini dar și 
compozitori colegi de-ai mei. Eu zic că au fost niște ediții în 
care și nivelul interpretativ a fost foarte ridicat. În orice caz, 
pentru mine a fost o experiență artistică deosebită dar și una 
administrativă de care, sincer, n-aș mai fi avut nevoie după cea 
de la Conservator. Niciodată nu e ușor dacă sunt bani la mijloc, 
odată ca să-i procuri și apoi să-i gestionezi cum trebuie, să îi 
justifici, să arăți că fiecare leu a fost cheltuit legal. Legalitatea 
nu era o problemă dar uneori procedurile și birocrația te pot 
afecta... nervos! 

A.F.: Ați cunoscut generații întregi de studenți, tineri 
muzicieni. Ce părere aveți despre școala românească de 
compoziție de astăzi? 

D.B.: O părere aproape la fel de bună ca despre cea din 
trecut. Există o generație ”seniorală” (ca vârstă dar și ca 
altitudine valorică) în care i-aș include pe Octavian Nemescu, 
Adrian Iorgulescu, Doina Rotaru, Adrian Pop, Ulpiu Vlad, 
secondată de o generație ”matură” condusă sclipitor de Dan 
Dediu și ”tânăra” generație, având, în opinia mea, un lider 
valoros. Și să nu-i uităm pe ”patriarhi”, în fruntea cărora se află 
Cornel Țăranu și Remus Georgescu. Cred că predarea ștafetei 
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s-a făcut și se face în continuare foarte bine. Există oameni cu 
totul deosebiți, e foarte greu să menționezi toate numele, sunt 
destule. Dacă ar fi să aleg pe cineva din noua generație, l-aș 
alege pe Sebastian Androne pentru că mie mi se pare un tânăr 
extraordinar de talentat care confirmă prin seriozitate, reușite 
remarcabile și permeabilitatea la idei noi. Dar, repet, îl 
menționez pe el doar dacă m-aș gândi la un nume dar nu este 
nici pe departe singurul.  

A.F.: Deci lucrurile merg bine? Ce sfaturi ați da 
tinerei generații de compozitori? 

D.B.: N-aș zice că merg prost dar poate că există o 
oarecare comoditate la tânăra generație, care nu are 
întotdeauna impulsul creator necesar. Dacă ai talent, scrii, 
indiferent de condițiile financiare sau alte condiționări. 
Întâmplător (sau nu), cei care lucrează mai mult sunt și cei mai 
talentați iar cei care sunt talentați și nu lucrează... ajung în 
situații neplăcute. Totul vine din dorința dar și din necesitatea 
de a scrie. Celelalte generații (mai vârstnice!)... scriu! 

A.F.: Vă mulțumesc! 
 
 
SUMMARY  
 
Andra Fraţilă - Dialogue with Dan Buciu 
 
Dan Buciu: In my opinion, what best defines all Romanian 
composers is that they belong to the Romanian School. This 
fact has been acknowledged internationally since the 60’s and 
70’s of the twentieth century: everybody noticed that despite 
certain differences in style, composing technique, discourse, 
etc., the most diverse Romanian works still had a common 
denominator. Well, I think I belong to this Romanian School and 
that this is enough. In the Romanian School of Composition, the 
relay has always been very well passed on and still is. 
In my case, I am both a composer and a teacher. I could not 
separate these two components, which I consider to be my 
fundamental attributes equally. And I want to tell that if I were to 
draw a balance sheet now, when I am about to turn seventy-
three, I can say I have had a wonderful professional life 
because I have been doing exactly what I like; it is a privilege I 
do not know how many people have. 
 


