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                                   Wilhelm Georg Berger – profil creator 
 
 
 
 
 
Wilhelm Georg Berger este un compozitor aparte  în peisajul muzical al celei de a doua 
jumătăţi a secolului XX,atât în creaţia românească,cât şi în cea universală. 
Autor prolific,care a produs 24 Simfonii,19 Concerte instrumentale, 11 
Cantate,Oratorii,Misse, 29 de Sonate instrumentale pentru diverse combinaţii timbrale,9 
Cicluri de Lied-uri(adevarte simfonii vocale),pentru voce şi diverse combinaţii 
instrumentale,13 Poeme simfonice,21 Cvartete de Coarde +Cvintet pentru 2 viori,2 viole 
şi violoncel, lucrări pentru orgă solo şi,nu în ultimul rând 20 de cărţi, tratate de 
muzicologie,cu o problematică fabuloasă în domeniul cercetării fundamentale. 
 
Spirit enciclopedic, Wilhelm Georg Berger a fost un mare compozitor, un mare 
muzicolog, interpret(a cântat la violă) şi, de asemenea, a fost şi dirijor. 
 
L-am cunoscut personal în anul 1978,când întors de la Concursul internaţional Carl Maria 
von Weber de la Dresda, unde fusese in juriul de creaţie,m-a anunţat că am obţinut 
premiul I,la acel prestigios concurs. Apoi,în anul 1980,îmi amintesc că m-a chemat la 
Uniunea Compozitorilor( în calitate de secretar al Uniunii din partea Biroului Secţiei 
Simfonice),unde împreună cu Dr.Vasile Tomescu ( un  muzicolog de mare prestigiu),m-
au întrebat de ce sunt membră stagiară a Uniunii de atâţia ani,(eu terminând facultatea în 
anul 1971),când pentru primul meu deceniu de activitate creatoare obţinusem cam tot ce 
se putea obţine în materie de afirmare.Compoziţiile mele fuseseră deja distinse cu Premii 
ale Uniunii Compozitorilor, avem la activ 3 Premii I la competiţii internaţionale grele 
(Dresda,plus de doua ori premiul I la Concursul Gaudeamus din Olanda, cu o concurenta 
de 136 de participanti,la prima participare si 150 la a doua participare), eram membră 
GEMA, dobândisem numărul de licenţă international(valabil şi acum) din anul 1978. Le-
am răspuns scurt şi jenată : „nu ştiu”. 
La scurt timp,la propunerea lui Wilhelm Berger şi a lui Vasile Tomescu,cu aprobarea 
Preşedintelui de atunci,Petre Brâncuşi,am devenit membră titulară a Uniunii şi membră a 
biroului secţiei de muzică simfonică (unde am funcţionat intre anii 1980-1989). De altfel 
Wilhelm Georg Berger a fost secretarul secţiei simfonice tot pană în 1989,funcţie 
deţinuta din anul 1968. 
Propunerea lui a fost votată în unanimitate de cei mai mari compozitori ai noştri,membrii 
ai biroului secţiei simfonice (pentru care le sunt recunoscătoare şi acum). Îi voi enumera 
în ordinea vârstei: Tudor Ciortea, Mircea Chiriac, Wilhem Berger, Pascal 
Bentoiu,Nicolae Beloiu,Anatol Vieru,Dumitru Bughici,Tiberiu Olah,Aurel Stroe, Ştefan 
Niculescu,Dan Constantinescu, Dumitru Capoianu, Mircea Istrate,Octavian Nemescu, 
Lucian Meţianu,Corneliu Dan Georgescu, Mihai Moldovan,Liviu Glodeanu...ce nume şi 
ce opere aveau în spate...Aşadar,acesta era contextul cultural şi spiritual peste care 
Wilhelm Georg Berger era şef al biroului secţiei de muzică simfonică şi de cameră. 
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Revenind strict la creaţia lui Wilhelm Georg Berger,unele simfonii poartă subtitluri cu 
caracter expresiv:”Lirica”,”Epica”,”Dramatica”,”Tragica” , „Energica”,altele sunt 
marcate de un crez estetic : aş menţiona în acest sens „Muzică solemnă”, „Luceafărul”(pe 
versuri de M.Eminescu), „Samizegetusa”,”La Steaua”(tot după Eminescu),Simfonia 
Solemnis „B.A.C.H.”,”Şi dacă”( pe versuri deEminescu ), „Anul 1918”(Cânturi 
transilvane), „De ce” (după Goethe), „Cânturi infinite”(Patimile şi Învierea lui Isus – 
după Marcu).”Către bucurie(după Schiller). De asemenea simfonile lui Wilhelm Georg 
Berger sunt grupate în ciclurile „Dimensiuni deschise” şi „Dimensiuni finite” (fiecare 
ciclu sprijinindu-se pe câte un preludiu general, propriu ). 
 
Concertele instrumentale sunt lucrări de rezistenţă pentru solist şi,deasemenea prezintă un 
admirabil echilibru între acesta şi ansamblul orchestral. Preferinţele autorului s-au 
îndreptat către vioară,violă,violoncel,combinaţii între ele,apoi flaut,clarinet,orgă,sau 
triplu concert pentru vioară,viloncel,pian şi orchestră. 
 
Lucrările vocal-simfonice(cantate sau oratorii) prezintă o tematică variată, pornind de la 
una sacră,cum ar fi:”Misa de Crăciun”.”Misa de Paşte”,”Messa da Requiem”,slujbă de 
împărtăşanie,sau alte subiecte, inspirate din versurile lui M.Eminescu,V.Alecsandri,sau 
Goethe.Wilhelm Berger a iubit istoria poporului român şi nobleţea lui spirituală rămâne 
ca o amprentă în titlurile compoziţiilor sale „Anul 1848”,sau „Anul 1918”. 
 
Cvartetele compozitorului sunt o demonstraţie de virtuozitate modală şi instrumentală. 
Sunt pagini sublimate de polifonie,heterofonie,sau structuri acordice desprinse din 
propria teorie modală. 
 
Pentru orgă,poate instrumentul preferat al autorului, a lăsat volume întregi de 
compoziţii,în genul sonatei,toccatei,preludiului,fanteziei. 
 
Un alt gen distinct abordat de Wilhelm Berger este cel al liedului (voce cu 
acompaniament instrumental),adevărate simfonii vocale,compuse pe versuri de George 
Topârceanu,Maria Scherg,Francesco Petrarca,Dumitru Solomon, Klaus Kessler. 
 
Alături de creaţia monumentală,W.G.Berger a dăruit culturi române cărţi fundamentale 
de muzicologie,în sensul ştiinţei muzicii:printre acestea se numără cele 5 volume de 
Estetică a Sonatei(baroce,clasice,romantice,moderne,contemporane),ciclul Teoria 
Compoziţiei ( aici intră Teoria generală a sonatei, Teoria generală a compoziţiei clasice,  
Clasicismul de la Bach la Beethoven,  Mozart-Cultură şi Stil),de asemenea lucrări de 
cercetare modală,cum ar fi Dimensiuni modale,  Teoria progresiilor modale,  Analiza 
cantitativă şi calitativă a câmpului sonor. 
 
Spirit enciclopedic,Wilhelm Georg Berger a abordat cele mai variate ipostaze 
muzicale,de la practică la o profundă teoretizare. Creaţia sa se sprijină pe sistemul modal 
armonic al „secţiunii de aur” – şirul lui Fibonacci, cu un calcul numeric riguros, in timp 
ce parametrii timbrului şi duratelor ies de sub incidenţa acestei rigori, fiind trataţi 
aleatoric. M-aş opri numai asupra cărţii Dimensiuni modale:este un impecabil tratat de 
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compoziţie, unde pune în discuţie original şi unic, viziuni asupra modurilor şi 
proporţiilor,observaţii asupra caracterelor sonanţei,teoria coralurilor integral 
cromatice,sistemul modurilor integral cromatice. Tratatul te introduce într-un labirint 
modal fascinant, o sinteză componistică unică.In acest sens,îmi permit să citez chiar 
gândurile autorului scrise pe coperta cărţii:”În muzică,noţiunea de mod înseamnă 
structură.Mai precis,structura unei scări de sunete.Structurile reprezintă elemente vii şi 
bogate în sensuri,variate,inepuizabile ca resurse. Vii,fiindcă în ele se sintetizează graiul 
popoarelor; bogate,deoarece,folosindu-se de ele,oamenii şi-au exprimat ideile şi 
sentimentele; variate, întrucât toate culturile şi-au format şi dezvoltat,pe parcursul 
istoriei,structurile proprii,particularizate.Ele s-au afirmat ca inepuizabile, transmiţându-se 
prin veacuri până în zilele noastre, fiind mereu preluate,selectate şi variate,extinse chiar 
până la complexitatea unor sisteme.” 
 
De Wilhelm Georg Berger este legat  şi Festivalul Muzicii de Cameră de la Braşov. În 
acest sens,el şi cu Tudor Ciortea,originar tot din zona Braşovului, au avut o mare dorinţă 
să clădească un oraş muzical modern şi cu un Festival  Internaţional anual,care pe lângă 
alte multe coordonate avea şi dimensiunea de a prezenta în primă audiţie absolută lucrări 
româneşti, instrumentale,vocale sau concertante. De fapt la clădirea acestui festival se 
cuvine a fi amintit şi dirijorul Ilarion Ionescu – Galaţi, care a sprijinit foarte mult ideea de 
modernitate românească şi universală. Odată cu pensionarea dirijorului Ionescu-
Galaţi(cred că aproximativ cu 7-8 ani în urmă) s-a dispersat şi tradiţia acestui 
festival.AşadarWilhelm Georg Berger rămâne o piatră de hotar în cultura românească a 
secolului XX şi readucerea lui în conştiinţa tinerei generaţii este benefică din toate 
punctele de vedere. 
 
 
Liana Alexandra 
 
Bucuresti, 24 Aprilie 2010 
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Liana Alexandra, National University of Music Bucharest, April 27, 2010 – 14:29 
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