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MUZYCZNE KONTAKTY BERLIOZA ZE ŚLĄSKIEM 

Twórczość :kompozytorska i działalność Hectora Berlioza dawno już 
stały się przedmiotem wielu prac i analiz 1. Już za życia zyskał on 
ogromną popularność w Europie jako kompozytor, dyrygent, a także je
den z nielicznych w XIX w. pu'blicystów muzycznych. Częste podróże 
koncertowe, a przede wszystkim charakterystyczna dla wolnego roman
tycznego artysty niezależna, często manifestowana postawa twórcza, zło
żyły się na bogatą dokumentację źródłową działalności Berlioza. Istot
nym ogniwem w interpretacji jego dzieł i związanych z nimi okolicz
ności jest fakt, że od 1848 r. pisał pamiętniki, niekiedy bardzo szczegó
_łowo prezentując ważne wydarzenia z życia osobistego i artystycznego 2• 

W dotychczasowej literaturze nie ma jednak żadnej oddzielnej pracy 
omawiającej kontakty i działalność francuskiego kompozytora na Śląsku, 
mimo że on sam poświęca jej wiele miejsca w Pamiętnikach s. Pierwszy 
raz Berlioz przebywał na Sląsku w czasie drugiej podróży koncertowej 
w 1846 r. Trasa podróży obejmowała Wiedeń, Pragę, Budapeszt i wresz
cie Wrocław. Tu odbył się koncert 'kompozytorski Berlioza 20 III 1846 r. ł 

Pobyt we Wrocławiu nie odegrał jednak większej roli w życiu, koncerto
�ym kompozytora. Mówi o nim w związku z epizodem, jaki miał tu 
miejsce. Epizod ten ma bardzo charakterystyczny wydźwięk dla tych cza
sów. Pisze o tym Berlioz w krótkim wspomnieniu: ,,Zostałem niemal obra
żony pewnego dnia we Wrocławiu przez jakiegoś ojca rodziny, który ko
niecznie chciał mnie zmusić, bym dawał jego synowi lekcje skrzypiec. 
Daremnie zapewniałem, że ·byłby to największy dziw, gdybym umiał grać 
na tym instrumencie, skoro nigdy w życiu nie dotknąłem smyczka; brał 
za fałszywą monetę wszystkie moje słowa i upatrywał w nich tylko coś 
w rodzaju grubej mistyfikacji... 

1 Największą monografią Berlioza jest praca J. Bar z u n a, Berlioz and the 
Romantic Century, Boston 1950.

2 H. Be r 1 i o z, Pamiętniki, tłum. Jerzy Popiel, Kraków 1966.

s Tamże, s. 282, 358-361. 
4 Por. Nota biograficzna w: Be r 1 i o z, Pamiętniki, s. 399.
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- Tak, daję koncert w auli Uniwersytetu, ale nie będę na nim grał
na skrzypcach. 

- Co pan więc będzie robił?
- Każę innym grać na skrzypcach, a sam będę dyrygował orkiestrą;

zresztą niech pan przyjdzie, zobaczy pan" 5
• 

Postawa i zajęcia Berlioza nie miały charakteru typowego. W świa
domości słuchaczy koncertowych obecność znanego kompozytora kojarzy
ła się z umiejętnością wirtuozowskiej gry na skrzypcach lub fortepianie, 
stąd owo zaskoczenie we Wrocławiu, a następnie - jak sam pisze - na 
dworze carskim w Moskwie 6• 

O ścisłych związkach Berlioza ze Sląskiem zadecydowała jednak nie 
trasa kolejnej podróży koncertowej, lecz znajomość z ksi,ęciem Frydery
kiem Wilhelmem Konstantym Hohenzollern-Hechingen, który miał rezy
dencję we Lwówku Sląskim. Książę był znanym miłośnikiem i mecena
sem muzyki. Występował często na swoim dworze jako śpiewak. Był 
także kompozytorem wielu utworów, wykonywanych przez dworską or
idestrę symfoniczną. Właśnie utrzymywanie przez księcia większego ze
społu umożliwiło wykonanie utworów Berlioza, znanych z monumental
nego charakteru. Pierwszy raz Berlioz skorzystał z zaproszenia księcia 
iw styczniu 1845 r. Prze1bywał wówczas w Hechingen, dyrygując swoimi 
utworami. Pobyt w Hechingen nie został odnotowany w Pamiętnikach 
kompozytora. Jego szczegóły przekazuje Richard Blaschke, nie podając 
jednakże źródła swojej informacji 7

• Autor artykułu umieszcza także 
ljstotną informację, że dyrygent dworskiej orkiestry Seifritz poznał Ber
lioza w paryskim Konserwatorium i zarekomendował księciu. Program 
koncertu obejmował fragmenty znanych jui dzieł kompozytora: uwerturę 
Król Lear, Marsz pielgrzymów z Symfonii fantastycznej oraz fragmenty 
symfonii dramatycznej Romeo i Julia.

Drugi pobyt na dworze księcia w 1863 r. opisał szczegółowo sam kom
pozytor, podkreślając znakomity poziom wykonawczy orkiestry. ,,Tak 
samo było z księciem Hohenzollern..J-Iechingen, który podczas mego po
bytu w Weimarze wysłał tu swego kapelmistrza z zaproszeniem, bym 
przyjechał dyrygować jednym z koncertów w Lowenbergu, gdzie teraz 
przebywa. Oznajmiając mi, że jego orkiestra zna cały mój repertuar 
symfoniczny, prosił, bym mu przedstawił program składający się wyłącz
nie z moich utworów. Odpowiedziałem mu: Monseigneur, jestem na roz
kazy Waszej Książęcej Wysokości, ale skoro orkiestra Waszej Książęcej 
Wysokości zna moje symfonie i uwertury, zechciej Wasza Książęca Wy

sokość sam ułożyć program, a ja poprowadzę wszystko, co Wasza Książę-

s B e r 1 i o z, Pamiętniki, s. 282. 

6 Tamże, s. 283. 
1 R. BI as c h k e, Berlioz und der Fii.rst Hohenzollern (Schlesische Zeitung, 

1903, nr 868). 
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ca Wysokość sobie życzy. W następstwie tego książę wybrał uwerturę 
;Król Lear, święto i scenę miłosną z Romea i Julii, uwerturę Karnawał 

rzymski i całą symfonię Harold w Italii". 

W dalszym ciągu tego samego fragmentu Berlioz szczegółowo opisuje 
miejsce, w którym przyszło mu koncertować: ,,Kazał [ksią"Żę] zbudować 
Ml swoim pałacu w Lowenbergu piękną salę koncertową o znakomitej 
akustyce, gdzie dziesięć lub dwanaście razy do roku gromadzi sześćset 
osób wybranych spośród najszczerszych i najbardziej wykształconych 
muzycznie amatorów. Koncerty te są więc bezpłatne, zaproszeni przy
śeżdżają ze wszystkich okolic siedziby książęcej, a nawet z Bunzlau 
i z Drezna i z mnóstwa odległych pałaców. Orkiestra liczy tylko czter
dziestu pięciu muzyków 8, a'le są bardziej wytrawni, uważni i inteligentni, 
niżbym to potrafił wypowiedzieć, a dyrektor pan Seifritz kieruje nimi 
li. uczy ich z rzadko spotykanym talentem. Artyści ci, co więcej, nie dają
lekcji i nie są wyczerpani - jak nasi - służbą w kościołach czy w teat-
1rach. Należą wyłącznie do księcia. Książę gościł mnie u siebie; w pierw
szy dzień prób przyszedł służący, by mi powiedzieć: »Proszę pana, orkie
stra jest gotowa i czeka na pana«. Idę przez korytarz, wchodzę do sali
koncertowej, której jeszcze nie znałem, zastaję tam czterdziestu pięciu
muzyków, w ciszy, z instrumentami w rękach, żadnego preludiowania,
iadnego choćby najmniejszego szmeru, wszystko nastrojone! Na pulpicie
dyrygenckim leżała partytura Króla Leara. Podnoszę ramię, zaczynam,
rnszyscy grają równo, z werwą, dokładnie; najgwałtowniejsze ekscen
tryczności rytmiczne przezwyciężane są bez wahania i dyrygując tą uwer
turą, której nie słyszałem od dziesięciu czy dwunastu lat, mówię do sie- ·
ibie: »Ależ to piorunujące, czyż ja to n�pisałem?« Tak samo było z całą
il'esztą i w końcu powiedziałem muzykom: »To i.arty, panowie, ćwiczymy
chyba dla zabawy, nie mam okazji do najmniejszej uwagi«. Kapelmistrz
grał solo altówkowe w Haroldzie tak, że nie można lepiej, pięknym dźwię
kiem i z pewnością rytmiczną, które przepełniały mnie radością. W in-·
[I'lych utworach wracał do skrzypiec. Richard Pohl 9 grał na talerzach.
Mogę powiedzieć zgodnie z prawdą, że nigdy nie słyszałem Harolda gra
nego w tak nieodparty sposób. A adagio z Romea i Julii ... ach jak oni je
śpiewali! Byli'śmy w Weronie nie w Lowenbergu ... "

Kończąc tę długą i szczegółową relację opisuje Berlioz sam koncert 
!Publiczny z właściwym sobie temperamentem·. ,,W dzień koncertu salę 
napełniła świetna publiczność, okazała najwyższy zapał, widać było wy
raźnie, że wszystkie te utwory zna od dawna. Po Marszu pielgrzymów

na estradę wstąpił oficer księcia i wobec audytorium wśród wrzawy przy-

8 B er I i o z, Pamiętniki, s. 358. Ideałem artysty była stuosobowa orkiestra; por. 
H. B er I i o z, Traite d'instrumentation et orchestratio modernes, Paryż 1844.

' Muzyk z Weimaru, który wraz z żoną harfistką przyjechał do Lwówka na
koncert Berlioza, por. BI as c h k e, op. cit., s. 2. 
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.piął mi do fraka krzyż Orderu Hohenzollernów. Zaszczyt ten był trzy
many w ścisłej tajemnicy, nie miałem najmniejszego przeczucia. Uniesio
ny radością, wykonałem - rzeczywiście dla samego siebie nie myśląc 
o publiczności - na swój sposób z szałem orgię z Harolda, aż zgrzyta
łem zębami" 10. 

Do relacji 'kompozytora z pobytu w .Lwówku Śląskim Blaschke dodał 
dwa ·istotne szczegóły. Berlioz ofiarował księciu partyturę Karnawału.

· rzymskiego oraz przedstawił libretto swojej nowej opery Trojanie 11. 

W dotychczasowych badaniach nie natrafiono jednak na ślad tych utwo-
'rów na Śląsku.

W zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocła
wiu zachował się natomiast inny ślad obecności kompozytora, a miano
wicie libretto symfonii dramatycznej Romeo i Julia sporządzone ręką
kompozytora 12

• Jest to rękopis składający się z dziewięciu kart o for
macie 20,5 X 13 cm, oprawiony w skórę, na której wytłoczono złotymi
literami napis: a'son ami J. Friedland. Na karcie tytułowej u dołu za
;mieszczono uwagę sporządzoną w języku niemieckim: ,,Dieses Buch ist
die Copie nach Emil Deschamps 13 [Manuscript] und von de;r Hand Hector
Berlio[z] geschrieben. Dieses Exemplar diente dem Herrn Duisburg urn
die deutsche Verbnachfolgung zu machen". Na karcie 7r Berlioz naryso
wai głowę ojca Laurentego. Rękopis nie jest opatrzony datą. Zawiera
jednak szereg informacji umożliwiających ustalenie zbliżonego czasu,
a także okoliczności powstania.

Symfonia Romeo i Julia powstała w Paryżu w 1839 r. do tekstu -
libretta znanego francuskiego poety, przyjaciela Berlioza, Emila De
schamp, według Szekspira. Tuż przed powstaniem tego dzieła Berlioz
przeżywał kolejny kryzys finansowy. Dyrygował jednak dalej swoimi
utworami, Symfonią fantastyczną i symfonią Harold w Italii na altówkę
solo i orkiestrę. Tę ostatnią symfonię pisał kompozytor początkowo na
zamówienie Paganiniego. Po jej usłyszeniu słynny skrzypek, znany ze
swego skąpstwa, przysłał Berliozowi 20 tysięcy franków, co znacznie
uwolniło kompozytora od kłopotów finansowych i co jest powodem de
dykacji dzieła właśnie :Paganiniemu. Natomiast Johann Friedland, które
mu dedykowana jest kopia libretta, występuje w Pamiętnikach epizo
dycznie. Gdy utwór Berlioza Potępienie Fausta został źle przyjęty przez
francuską publiczność, kompozytor rozgoryczony postanowił wyjechać do
Petersburga, aby - jak pisze - ,,podjąć próbę wynagrodzenia sobie
szkody, o jakie przyprawiło mnie w Paryżu ostatnie dŻi�lo" 14• Wyjazd.

10 B er I i o z, Pamiętniki, s. 361. 
11 Szczegóły te podaje tylko B I a s c h k e, op. cit., s. 3. 
u Wro cław, Biblio t eka Uniwersytecka, ms. syg n. IV Oct 30 I. 

13 Emil Deschamp b ył twórcą libretta według Szek spira, por. B er I i o z, Pa

miętniki, s. 196. 
u Tamże, s. 275. 
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ten umożliwili mu przyjaciele, a wśród nich Friedland, ,,młody Niemiec, 
którego ,poznałem w czasie podróży do Cze<:h w Pradze" 1s. Opisane wy
rżej okoliczności pozwalają na ustalenie przypuszczalnej daty powstania 
rękopisu. Do Paryża z podróży koncertowej wiodącej przez Niemcy wró
cił. Berlioz z koń,cem 1846 r. 15, pisząc w tym czasie· Potępienie Fausta.

Dzieło to wystawia 6 i 20 XI I 1846 r., ponosząc spore straty finansowe. 
Do Rosji wyjeżdża Berlioz 14 IJ 1847 r. między innymi dzięki pożyczce 
Friedlanda. Można więc przypuścić, że kopia powstała w okresie od 
kwietnia 1846 do lutego 1847 r., sporządzona jako wyraz wdzięczności dla 
Friedlanda i nie pozbawiona pewnego gestu kurtuazyjnego. Kopię libretta 
mógł sporządzić kompozytor także wcześniej, w okresie gdy przygotowy
wał Romea i Julię do pierwszego wykonania w 1839 r. w paryskim Kon
serwatorium. 

Omówione wyżej muzyczne kontakty sławnego kompozytora ze Slą
skiem miały istotne znaczenie dla kultury muzycznej tego regionu, a tak
że dla samego twórcy. Podkreślanie przez Berlioza walorów brzmienio
wych znakomitej orkiestry dworskiej w Lwówku Śląskim, wyraźna sa
tysfakcja, jaka przebija ze słów francuskiego kompozytora, jest istotnym 
komentarzem do zastanego tu poziomu wykonawczego. Opis Berlioza nie 
jest jednak pozbawiony pewnego charakterystycznego dla tych czasów 
patetycznego charakteru. W podobny sposób opisywał swoje wrażenia 
Liszt w korespondencji 11. 

Wyrażne ślady obecności kompozytora na Sląsku są jednak nie tylko 
wynikiem aktywności muzycznej miast śląskich i dworów, lecz także nie
zwykłej aktywności twórczej i wykonawczej samego kompozytora. 

n Tamże, s. 276. 
18 Por. Nota biograficzna w: Ber 1 i o z, Pamiętniki, s. 399. 
17 A. Ei n s te i n, Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1964, s. 195. 




