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Dirijorul 

ERICH BERGEL 
 

Gheorghe MuşatT 
 

 
Motto: 

„Am suflet de român şi  
rădăcinile mele sunt  

în România.” 

 
Erich Bergel s-a 

născut la 1 iunie 1930, la 
Râşnov – lângă Braşov – 
într-o familie de muzicieni 
şi a crescut practicând 
zilnic muzica de cameră, 
cântând la vioară, flaut, 
trompetă şi pian. 

Spre sfârşitul anului 
1945, Erich Bergel l-a 
întâlnit la Sibiu pe Kurt 
Mild, primul profesor de 
muzică care a avut un rol 
determinant în pregătirea 
sa.  

Între anii 1950-1955, a 
urmat cursurile Conservatorului de Muzică „Gh. Dima” din Cluj, la 
dirijat, compoziţie şi orgă. Pe maestrul Antonin Ciolan l-a avut 
profesor la clasa de dirijat. Visul său din tinereţe, de a deveni 
organist şi cantor, nu s-a putut realiza sub regimul comunist din 
România. 

În 1955, Erich Bergel, împreună cu orchestra 
Conservatorului al cărui dirijor era pe atunci şi cu un cor de 
amatori format din studenţi a prezentat în biserica reformată din 
Cluj oratoriul Messiah de G.F. Haendel şi Stabat Mater de I. S. 

Erich Bergel,  
ultima sa fotografie 
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Bach şi, mai târziu, oratoriul Creaţiunea de J. Haydn, lucrare 

care în ochii dictaturii comuniste aparţinea din punct de vedere 
ideologic „religiozităţii mistice” şi nu erau agreate oficial, Bergel 
fiind exmatriculat din Conservator cu două luni înainte de a-şi da 
examenul de stat, fiind repartizat „disciplinar” la Filarmonica din 
Oradea. 

 
În 1959 se publică concurs pentru ocuparea unui post de 

dirijor la Filarmonica din Cluj, şi Erich Bergel îl câştigă. 
Este arestat în 13 aprilie 1959, în pauza unei repetiţii cu 

orchestra Filarmonicii din Cluj, şi condamnat la 7 ani de 
închisoare pentru „crimă de uneltire împotriva orânduirii sociale”. 
În 4 octombrie 1962 este eliberat, dar nu primeşte înapoi postul 
de dirijor şi este angajat ca trompetist în orchestra Filarmonicii. 

Revenirea spectaculoasă la pupitrul Filarmonicii, în aprilie 
1966, după o întrerupere de 7 ani (3 ani în puşcărie şi 4 ani ca 
trompetist) a avut loc din cauza îmbolnăvirii (infarct) după primul 
concert al dirijorului american Fritz Mahler, iar al doilea concert 
de duminică dimineaţa a fost salvat de dirijorul Erich Bergel, 
când, fără nicio repetiţie şi în faţa unei săli arhipline, a dirijat din 
memorie Simfonia a V-a de Ceaicovski şi Tablourile dintr-o 
expoziţie de Mussorgsky - Ravel. După un succes uluitor şi 

această întâmplare fericită, Erich Bergel este numit din nou dirijor 
al Filarmonicii din Cluj. 

Urmează o perioadă de mari succese între 1966-1970, 
cu cele mai bune orchestre din România. În 1968, aflând că 
Herbert von Karajan se ocupă cu studierea Artei Fugii de Bach, 
Bergel i-a trimis roadele cercetărilor sale ştiinţifice din perioada în 
care nu i-a fost permis să dirijeze, în forma unui manuscris de 
540 de pagini (tipărit apoi în 1980 şi în 1985, în două volume, la 
editura muzicală „Max Brockhaus” din Bonn) şi a unei benzi de 
magnetofon, pe care imprimase la orgă ultima Fugă, completată 

de el, rămasă neterminată de Bach. 
Tot în anul 1968, Erich Bergel primeşte o bursă de şase 

luni de la Karajan. Scrisoarea de invitaţie la Berlin a lui Herbert 
von Karajan, adresată lui Bergel după ce ascultase această 
bandă, a fost „pierdută” – şi reînnoită după un an de aşteptare 
zadarnică de către marele dirijor, adresându-se de această dată 
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direct Ministrului Culturii – Pompiliu Macovei. Herbert von 
Karajan a numit lucrarea lui Bergel de o importanţă epocală. 

Lui Erich Bergel i-au fost puse multe obstacole în calea 
realizării sale artistice, în România. Directorul Filarmonicii din 
Cluj, Sigismund Toduţă l-a programat în stagiunea 1971-1972 cu 
un singur concert la sediu, iar restul de 11 concerte, pentru 
completarea normei impuse de Minister, cu deplasări în localităţi 
ca: Turda, Câmpia Turzii, Războieni, Teiuş, Aiud, Dej, 
Hunedoara, Deva etc. Prin această măsură de bătaie de joc 
împotriva unui dirijor care tocmai deschisese stagiunea 
Filarmonicii din Berlin, precum şi printr-o scrisoare adresată 
Ministrului Culturii, directorul Filarmonicii clujene a intenţionat 
îndepărtarea lui Bergel de la această orchestră şi promovarea pe 
postul de director artistic, a discipolului său, dirijorul Emil Simon. 
Decisivă însă pentru hotărârea lui Bergel de a părăsi România a 
fost o convorbire cu preşedintele Uniunii Compozitorilor Ion 
Dumitrescu, în toamna anului 1971, când acesta i-a spus: 
„Bergel, înaintează actele şi pleacă din ţară”. Atunci şi-a dat 
seama că nu se mai poate avea un viitor în România. 

În 1977, Ion Voicu fiind directorul Filarmonicii „George 
Enescu”, l-a invitat pe Bergel să dirijeze două concerte la Ateneul 
Român. Bergel a răspuns pozitiv, oferindu-şi colaborarea fără 
pretenţii la vreo retribuţie bănească, în favoarea sinistraţilor în 
urma cutremurului din martie 1977. Fiind în drum spre Bucureşti, 
Bergel a primit o telegramă de la directorul ARIA – Vasile Florea 
– să nu mai vină în ţară, deoarece concertele „se amână”! Ce s-a 
întâmplat? Unul dintre colegii săi de baghetă, Mihai Brediceanu, 
aflând de invitaţia lui Ion Voicu, a predat prin soţia sa, artista 
Dina Cocea, un memoriu care mai era semnat de încă doi dirijori 
din Capitală şi de unul din provincie, Elenei Ceauşescu, în care l-
au făcut pe Bergel „fugar” şi „trădător”, după care „tovarăşa 
Elena” a ordonat anularea invitaţiei. În ceea ce priveşte calitatea 
de „fugar”, Bergel nu a fost în ilegalitate.  

Cererea sa de repatriere în Germania a fost aprobată de 
Consiliul de Stat în anul 1973. Bergel considera că era de datoria 
lui de român să facă cunoscută pretutindeni în lume creaţia 
muzicală românească. Nici un dirijor român din prezent nu a 
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dirijat în străinătate un număr atât de mare de lucrări româneşti, 
cum a făcut-o Erich Bergel. 

Pe toate continentele, „the Romanian conductor” a 
reprezentat cu cinste prestigiul poporului român, dirijând un 
număr de 184 de orchestre simfonice prin 34 de ţări, printre care 
în 28 de capitale. 

La Filarmonica din Berlin a deschis stagiunea 1971-1972 
cu Simfonia I de George Enescu, lucrare pe care a mai dirijat-o 

la Festivalul de la Bayreuth, la Viena, Köln, München, 
Manchester, Toronto etc. 

Alături de altă lucrări de Enescu, a dirijat compoziţii de 
Paul Constantinescu, Zeno Vancea, Theodor Rogalski şi Liviu 
Glodeanu, la Stuttgart, Londra, Paris, Minneapolis, St. Louis, 
Tokio, în multe alte centre importante, precum şi la diferite 
festivaluri din toată lumea. Erich Bergel figurează pe afişele 
Filarmonicii din Berlin din decembrie 1979, în categoria A de 
dirijori, alături de Herbert von Karajan, Lorin Maazel şi Claudio 
Abbado. 

Din 1979 şi până la pensionare, în 1995, Erich Bergel a 
fost profesor la Academia de Muzică din West-Berlin, de unde a 
întreprins turnee pe tot globul. Concomitent a mai fost şeful 
orchestrelor simfonice din Houston, Texas – BBC, Wales, Radio 
BRT – Bruxelles, Auckland – Noua Zeelandă, Cape Town – 
Africa de Sud şi al Filarmonicii din Budapesta (1989-1994). 

Ultima orchestră unde a fost Director muzical a fost Rio 
de Janeiro. A fost 9 ani de zile dirijorul Orchestrei Internaţionale 
de Tineret de la Bayreuth. A dirijat peste 1500 de concerte în 
toată lumea şi despre el au apărut 4500 de articole şi critici 
muzicale. Iată câteva fragmente: „Un dirijor genial”; „Unul dintre 
cei mai mari dirijori ai timpurilor noastre”; „Cel mai mare dirijor al 
şcolii româneşti după Celibidache”. 

După revenirea sa în ţară, după Revoluţie, în urma unei 
întreruperi de aproape două decenii, lui Bergel i s-au conferit o 
mulţime de titluri de onoare, medalii, distincţii etc., în semn de 
recunoştinţă pentru munca sa merituoasă, cum sunt titlurile de 
Cetăţean de Onoare al oraşelor Cluj şi Braşov, de Director 
Onorific al Filarmonicii din Cluj, precum şi titlul de Doctor Honoris 
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Causa al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca şi al Universităţii 
de Muzică din Bucureşti. 

Fratele său, scriitorul Hans Bergel a fost primul care a 
scris o carte despre Erich Bergel, intitulată O viaţă de muzician: 
Erich Bergel, apărută în Germania în 2006, la editura Geham-

Musik-Verlag, tradusă şi în limba română de Fundaţia Academia 
Civică, în 2013. Este povestea unei vieţi, scrisă din perspectiva 
fratelui şi recompusă din amintiri personale, din dialoguri, scrisori 
şi mărturii. 

În cartea mea de debut, Amintirile mele despre Erich 
Bergel (Editura Risoprint, 2007), am evocat personalitatea 

marelui dirijor, împletind amintiri personale cu o vastă 
documentaţie de arhivă, biografia, invidiile, închisoarea, cariera 
fulminantă, dar şi adevăruri, unele neştiute până acum. M-am 
folosit şi de cele 66 de scrisori şi 52 de vederi pe care mi le-a 
trimis din toată lumea.  

Erich Bergel mi-a fost întotdeauna un exemplu 
extraordinar, m-a onorat cu prietenia lui şi am petrecut împreună 
momente de înaltă elevaţie artistică. Prietenia noastră s-a întărit 
în timpul în care am fost 4 ani de zile colegi în compartimentul de 
trompetă al Filarmonicii clujene. 

Personalitatea lui Erich Bergel m-a preocupat şi în 
volumul Lumini şi umbre. Din nou despre Erich Bergel, cu 
documente preluate din Arhiva CNSAS (Editura Ecou Transilvan, 
Cluj-Napoca, 2014), configurând nu numai portretul spiritual al 
unui personaj tragic, ci şi o epocă dramatică în care delaţiunea 
era unul dintre principiile de funcţionare a unui regim al terorii, 
deconspirând fără menajamente, pe baza documentelor CNSAS, 
despre legăturile cu Securitatea ale unor personalităţi importante 
ale vieţii muzicale româneşti, cu intrigile unor colegi de baghetă 
împotriva lui Erich Bergel, care au dus în 1959 la arestarea şi 
condamnarea acestuia. 

Aş spune că Erich Bergel a fost un mare om într-o epocă 
de oameni mărunţi care l-au „lucrat” şi invidiat. Dispariţia 
argumentului fizic nu anulează iluminarea veşnică pe care o duc 
peste timp faptele sale lăsate moştenire. Mărturia sonoră pe care 
o mai avem cu unele din cele mai mari orchestre ale lumii, ni se 
pare astăzi cu atât mai preţioasă. 
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68 de ani nu este o vârstă la care se moare. La plecarea 
prematură dintre noi a unui dirijor trecut prin multe greutăţi au 
contribuit şi unii care astăzi nu suportă să li se spună adevărul. 

Erich Bergel va rămâne însă pentru toate orchestrele din 
lume şi pentru cele din ţară un mare dirijor, unul dintre cei mai 
mari ai timpului său. 

 
 

SUMMARY 

 
Gheorghe  MuşatT 
Conductor Erich Bergel 

 

On all the continents, conductor Erich Bergel was a worthy 
representative of Romania’s cultural image, conducting one 
hundred and eighty-four symphony orchestras in thirty-four 
countries and twenty-eight capitals. 
The last orchestra whose musical director he was was Rio de 
Janeiro. He was the conductor of the Bayreuth International 
Youth Orchestra for nine years. He conducted over 1500 
concerts all over the world and 4500 articles and reviews were 
written on him. Here are a few fragments: “A conductor of brilliant 
talent”; “One of the greatest conductors of our times”; “The 
greatest conductor of the Romanian school after Celibidache”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


