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Izvleček

Delo predstavlja muzikološko in literarno analizo avtobiografije francoskega skladatelja
Hectorja Berlioza (1803-69), naslovljeno Spomini. V njem je predstavljen skladateljev pogled
na evropske glasbene navade, njegova analiza lastnih del ter Berliozovi predlogi za
izboljšanje tedanjega glasbenega stanja. Berlioz je predstavljen tudi kot glasbeni kritik.
Ključne besede
Glasbeni kritik – Potovanja – Predlogi glasbenih izboljšav

Abstract

The work introduces a musicological and literary analysis of the autobiography of the French
composer Hector Berlioz (1803-69), entitled Memories. Composer’s view on European
musical practices is presented, as well as his analysis of his own works and his propositions
for improving musical conditions of that period. Berlioz is introduced also as a music critic.
Key words
Music critic – Travels – Propositions for musical improvement
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1. Predgovor

Na tem mestu se s hvaleţnostjo zahvaljujem svojima mentorjema za njuno dragoceno
spodbudo in pomoč. Profesorici Gacoin-Marks najprej za njeno začetno navdušenje, ki me je
opogumilo, da sem se sploh lotila izbrane teme, ter nato za njene neprecenljive popravke in
izboljšave prevodov francoskih citatov ter francoskega povzetka. Profesorju Barbu se
zahvaljujem, ker me je pred leti prvič (v nekem širšem kontekstu in z nazornimi glasbenimi
primeri) pregledno in sistematično seznanil z Berliozom, hvaleţna pa sem mu tudi za
mentorske pripombe, ki jih je bilo uţitek brati. Obema se zahvaljujem za osebnostno toplino
in zelo pozorno branje pričujočega dela. Brez njune ljubeče spodbude in mentorstva bi bilo
pisanje diplome znatno teţje.
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2. Uvod

Spomini Hectorja Berlioza so dragoceno muzikološko pričevanje prve polovice 19. stoletja,
izpod peresa skladatelja, ki po sto petdesetih letih ostaja eno vélikih imen v svetovni
zakladnici klasične glasbe. Pričujoče diplomsko delo razčlenjuje Berliozovo avtobiografijo
pod izvirnim imenom Mémoires (Spomini), z namenom predstaviti skladateljev trud, da bi
javnosti predstavil svoja dela, vplival na tedanji glasbeni okus ter vpeljal določene novosti v
glasbeno prakso. Le neizmerna energija in trma sta skladatelju omogočili, da je vztrajal na
svoji nič kaj lahki ţivljenjski poti in ni obupal, čeprav se je bil v Parizu prisiljen preţivljati ne
s pisanjem glasbe, temveč s pisanjem glasbenih kritik. Eno poglavje diplome se osredotoča
prav na skladateljev poklic glasbenega kritika in poskuša iz Berliozovega zornega kota
prikazati, kako mučno je bilo zanj to delo. Drugo poglavje skuša razčleniti Berliozov
pisateljski slog, kot se ta razkriva v njegovi knjigi spominov, v preostalih poglavjih pa so
zajeti skladateljevi komentarji o glasbenih zmogljivostih krajev, ki jih je poznal; njegove ideje
o moţnih izboljšavah glasbenih praks; ter komentarji o lastnih skladbah.
Hector Berlioz se je rodil 11. decembra 1803 v kraju La Côte-Saint-André v bliţini
francoskega Grenobla. Bil je najstarejši od štirih otrok zdravnika Louisa Berlioza in matere
Marie-Antoinette-Joséphine, rojene Marmion. Njegovo najzgodnejše izobraţevanje je sprva
dve leti potekalo v semenišču, nato pa je skrb za njegovo splošno izobrazbo od leta 1811
prevzel Berliozov oče. Hector Berlioz se je poleg branja rimskih klasikov v izvirniku in
njihovega učenja na pamet učil tudi igranja na flavto in kitaro. Pri dvanajstih je spoznal pet let
starejšo lepotico Estelle Dubœuf in se vanjo zaljubil. Ta prigoda ne bi bila vredna omembe, če
skladatelj v romantičnem duhu ne bi zaključil svoje avtobiografije s hrepenenjem po svoji
prvi ljubezni iz otroštva. Berlioz je pri sedemnajstih zapustil domači kraj in se odpravil v
Pariz po očetovih stopinjah študirat medicino. Čeprav je začel skladati ţe kot otrok, se je
prava strast do glasbe v njem prebudila pravzaprav mesec dni po prihodu v Pariz, ko je v
pariški Operi 26. novembra 1821 prvič slišal Gluckovo opero Ifigenija na Tavridi. Hipoma se
je odločil, da bo glasbenik in takoj o tem pisal očetu, ki pa je bil nad njegovo namero vse prej
kot navdušen in mu je zagrozil celo z ukinitvijo finančne podpore. Groţnjo je nekaj let
kasneje tudi uresničil, ko se mu je zdelo, da Berlioz na glasbenem področju ni dovolj uspešen,
saj ni hotel podpirati sinovih »iluzij« o svoji glasbeni nadarjenosti. Berlioz je imel sprva
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individualne ure harmonije pri Jean-Françoisju Lesueurju, nato pa se je pri dvaindvajsetih
vpisal na pariški glasbeni Konservatorij v razred Antonìna Reiche. Preţivljal se je kot zborist
in vsako leto sodeloval na tekmovanju za slovito Rimsko nagrado, ki jo je nato prejel 21.
avgusta 1830 za svojo kantato Sardanapale. Tedaj je imel ţe napisano tudi prvo različico
svoje Fantastične simfonije in Osem prizorov Fausta. Večino svojih zgodnejših del je
skladatelj kasneje uničil. Po obveznem študijskem bivanju v Italiji se je Berlioz leta 1832
vrnil v Pariz in imel tam 9. decembra zelo uspešen koncert, ki mu je dirigiral François
Antoine Habeneck. Prisotni so bili med drugim Victor Hugo, Alexandre Dumas, Heinrich
Heine, Niccolò Paganini in igralka Harriet Smithson, Berliozova bodoča ţena. Naslednjega
leta sta se Berlioz in Harriet Smithson poročila, leto zatem pa sta dobila sina Louisa. Istega
leta je skladatelj ustvaril svojo znamenito simfonično pesnitev Harold v Italiji. Leta 1835 je
Berlioz postal glasbeni kritik pri dnevniku Journal des Débats, leta 1839 pa še pomoţni
knjiţničar v knjiţnici glasbenega Konservatorija. Vmes je na naročilo ministrstva napisal svoj
Rekviem ter dokončal opero Benvenuto Cellini. Leta 1838 mu je Paganini podaril 20 000
frankov (pribliţno 120 000 evrov leta 2008), kar mu je omogočilo, da je leto zatem napisal in
izvedel svojo simfonijo Romeo in Julija. Leta 1839 je prejel slavno drţavno priznanje Legijo
časti (Légion d'honneur), naslednje leto pa je po drţavnem naročilu napisal svojo Pogrebno in
zmagovito simfonijo. Pribliţno v tem času je Berlioz začel razmerje s svojo drugo ţeno,
mezzosopranistko Marie Recio, s katero pa se je poročil šele po smrti Harriet leta 1854. Z
Marie sta leta 1842 odpotovala na skladateljevo prvo daljšo glasbeno pot, ki se je začela v
Belgiji in nadaljevala po Nemčiji, s čimer je Berlioz dokončno prekinil svoje partnerstvo s
Harriet (čeprav se nikoli nista uradno ločila in je Berlioz do njene smrti finančno skrbel
zanjo). V Pariz se je skladatelj po uspešni turneji po Nemčiji vrnil maja 1843 in izdal svoje
znamenito delo Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes (Velika študija
moderne instrumentacije in orkestracije). Oktobra 1845 se je odpravil v Avstrijo, od tod pa v
Prago in Budimpešto in se v Francijo vrnil konec aprila 1846. Bankrot zaradi dveh
neobiskanih koncertov novega dela Faustovo pogubljenje ga je prisilil, da se je v iskanju
zasluţka februarja 1847 odpravil v Rusijo (tokrat sam). Po zelo uspešni turneji se je novembra
istega leta odpravil še v London, kjer naj bi po pogodbi z impresarijem Louis-Antoineom
Jullienom ostal šest let, a je Jullien ţe po nekaj mesecih bankrotiral in Berlioz se je tako vrnil
v Pariz ţe julija 1848. V Londonu je imel le dva samostojna koncerta in v tem času ni napisal
nobene nove skladbe, vendar pa se je v njem tedaj porodila zamisel o pisanju avtobiografije in
tako so začeli nastajati Spomini. V času njegove odsotnosti so Evropo pretresale revolucije in
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v Franciji je bila februarja razglašena Druga republika, ki je trajala do decembra 1851, ko je
Louis-Napoleon Bonaparte izvedel drţavni udar in vzpostavil Drugo francosko cesarstvo, ki
je trajalo vse do Berliozove smrti (1851-1870). V London se je Berlioz vrnil še štirikrat. Leta
1851 kot zunanji sodelavec ministrstva za gospodarstvo in član mednarodne ţirije, ki je
ocenjevala inštrumente na Svetovni razstavi, ki je tisto leto potekala v Londonu. Leto kasneje
je na povabilo Fredericka Bealea v Londonu izvedel šest uspešnih koncertov z New
Philharmonic Society, leta 1853 pa je v Covent Gardenu uprizoril svojo opero Benvenuto
Cellini. Zadnji obisk skladatelja v Londonu se je odvil poleti 1855, ko je Berlioz v
organizaciji New Philharmonic Society dirigiral trem koncertom, prejel pa je tudi ponudbo
mesta dirigenta v Crystal Palace, a jo je zavrnil. Medtem je Berlioz izdal svojo knjigo Soirées
de l'orchestre (Orkestrski večeri) in imel še dve turneji koncertov po Nemčiji. Leta 1856 je
napisal pripis k svojim Spominom in bil po treh neuspelih poskusih izvoljen za člana Inštituta,
francoske akademske ustanove. Leta 1859 je skladatelj izdal knjigo Grotesques de la musique
(Glasbene groteske), leta 1862 pa še zbirko glasbenih člankov A travers chants (Skozi speve).
Dokončal je operi Trojanci (1858) ter Beatrice in Benedikt (1862) ter leta 1864 opustil sluţbo
glasbenega kritika pri Journal des Débats. Istega leta je tudi dokončal svoje Spomine in jih
dal natisniti v petdesetih izvodih. Leta 1867 je kljub bolezni (dolgoletnim teţavam s
črevesjem) obiskal še Köln ter Rusijo, tega leta pa mu je tudi umrl sin. Hector Berlioz je umrl
8. marca 1869 v Parizu. Njegovi Spomini so v javni obliki prvič izšli posthumno, leta 1870. V
pričujoči diplomski nalogi se osredotočamo prav na tisti del skladateljevega ţivljenja in
ustvarjanja, ki ga je Berlioz zajel v svojih Spominih.
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3. Značilnosti Berliozovega avtobiografskega pisateljskega sloga

Berlioz je za svojo avtobiografijo dejal, da ne piše izpovedi. Za razliko od svojega
predhodnika Rousseauja si ni zadal za cilj napisati vse »tako kot je bilo«, temveč je izluščil
zlasti tiste dogodke in premike, ki so se mu zdeli relevantni za njegovo glasbeno kariero.
Skladatelj se ni hotel osebnostno razgaliti in je zavestno odstrl le nekatere dele svoje intime,
druge pa izpustil. Pri poskusu osnutka literarne analize njegove avtobiografije je pošteno tudi
upoštevati, da delo ni bilo načrtovano kot leposlovna stvaritev, ki bi vzbudila vrhunski
umetniški literarni uţitek. Obliko avtobiografije v literarni teoriji pravzaprav uvrščamo med
polliterarne zvrsti, saj v sebi zdruţuje dva smotra – čim bolj realistično predstaviti ţivljenje
pisca ter hkrati ustvariti čim bolj tekočo, berljivo in zanimivo pripoved. Ob tem se je smiselno
vprašati, v kolikšni meri Berliozova avtobiografija dosega ta dva smotra. Po nam dostopnih
podatkih so Berliozovi Spomini bolj ali manj veren prikaz skladateljevega ţivljenja in v njih
se ni trudil stvari prikazati drugačne, kot so bile ali kot se jih je sam spominjal. Po drugi strani
pa je res tudi to, da je bil skladatelj površen pri navajanju letnic ter da je pogosto po spominu
navajal napačne datume. Po literarni plati mu je uspelo ustvariti tekočo, zanimivo in napeto
pripoved, ki pa se občasno ustavi in odstopi mesto muzikološki analizi, tako da se v delu
prepletata literarno-pripovedni ter muzikološko-analitično-opisni pristop.
Berliozova avtobiografija je z literarnega vidika zanimiva zlasti zato, ker v sebi zdruţuje celo
paleto različnih ţanrov. Mestoma se bere kot ljubezenska drama, drugje kot kriminalni roman.
V nekem trenutku izjemoma prevladuje pedagoški ton, spet drugod naletimo na poskus
psihološkega orisa medosebnega odnosa (z Mendelssohnom-Bartholdyjem). Berlioz večkrat
vstopi v vlogo muzikologa in poskuša opisati vsebino določenega glasbenega dela ali se loti
podrobne analize glasbenih sposobnosti posameznega glasbenika, s tehniko, ki je bolj
znanstvene kot romanopisne narave. V knjigi pa srečamo tudi potopisne orise (Italije) ter
anekdotične pripovedi. Pribliţno petina knjige je v epistolarni obliki, zlasti tedaj ko Berlioz v
svojih pismih za objavo opisuje doţivetja s poti po Nemčiji in tedanjih avstrijskih deţelah
(Avstriji, Madţarski, Češki) ter v epilogu, kjer si izmenjuje pisma s svojo mladostno
ljubeznijo, Estelle Fornier (rojeno Dubœuf). Avtobiografija ponuja celo kakšen globoko
religiozni prizor, kot je na primer ta, ko bolan in zadolţen Berlioz ţeni Harriet iz postelje
pove, da mu je Paganini ravnokar podaril ogromno vsoto denarja, Harriet pa gre takoj iskat
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njunega sina Louisa in nato oba – Berliozova ţena, polna hvaleţnosti za dogodek, ki ga občuti
kot boţji dar, ter začuden otrok, ki ne razume prav dobro, kaj se dogaja in bolj ponavlja za
mamo – padeta na kolena pri Berliozovi postelji in začneta moliti v zahvalo.
Vsi ti raznorodni elementi se med seboj prepletajo in tvorijo pisano celoto, ki ponazarja zlasti
mnogoplastnost Berliozove barvite energične osebnosti brez dlake na jeziku. Kljub temu da za
skladatelja ni značilno zmerno izraţanje, pa Berlioz svoje modro vljudno spoštovanje večkrat
pokaţe tako, da izpusti ime osebe, ki jo prikaţe v negativni luči (največkrat gre za kakega
glasbenika, ki ga je Berlioz slišal nastopiti na katerem od svojih potovanj). Kadar je avtor
nasprotno igrivo razpoloţen, se igra z besedami in prekinja tok svoje pripovedi z digresijami;
enako se mu dogaja tudi, kadar je pobit in slabe volje ter pade v mračno razmišljanje. Kot
protipol razpoloţenjsko pogojenim digresijam sluţi skladatelju francoski okvir razmišljanja,
ki se trudi biti urejen, jasen, objektiven. Tako v pisanju naletimo na kakšen tipičen element
francoske disertacije, ko Berlioz naredi kratek uvod in napove, o čem bo govora.1
Nemogoče je govoriti o literarni analizi Berliozove avtobiografije, ne da bi se dotaknili
avtorjevega humorja. Ta je nekakšna rdeča nit knjige in eden od glavnih razlogov, zakaj delo
lahko z uţitkom preberejo tudi nepoznavalci glasbe. Do nasmeškov nas lahko pripravijo
skladateljevi ironični komentarji ali kakšen sarkazem, ne manjka pa niti resničnih anekdot.
Zanimiv je naslednji primer samoironičnega komentarja. Ko je skladatelj še kot študent na
konservatoriju pisal uverturo Francs-Juges in še ni bil dober poznavalec instrumentacije, se je
bal, da bo določen glasbeni odlomek uverture neizvedljiv za pozavne. Pozanimal se je pri
enem od profesionalnih pozavnistov, ki mu je zagotovil, da bo z izbranim odlomkom
nasprotno dosegel zelo lep ton. Nato skladatelj nadaljuje: »To zagotovilo me je tako
vzradostilo, da sem si na poti domov ves zamišljen in ne da bi gledal, kod hodim, zvil nogo.
Sedaj me vsakič, ko slišim ta odlomek boli stopalo. Druge mogoče boli glava.« (87)2
Berlioz pa je znal v svojem pisanju biti tudi zelo sarkastičen in preiti mejo dobrega okusa:
»Nek naturalist je rekel, da določeni psi stremijo k človeški stopnji, jaz pa mislim, da je še
večje število ljudi, ki teţijo k stopnji psa.« (295) Spomini so polni tudi najrazličnejših
anekdot, kakršna je tale s prve poti v Rusijo:

1

Kot na primer pri napovedi predstavitve praških glasbenih ustanov, str. 465-466.

2

Vsi citati (razen če je navedeno drugače), so vzeti iz primarnega vira: Berlioz, Hector. Mémoires. Mille & une
pages. Ur. Pierre Citron. 2. izd. [Paris]: Flammarion, 2000. V oklepajih je navedena številka strani.
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»Na poti s pošto od Berlina do Tilsitta sem imel smolo, da sem naletel na kurirja melomana,
ki me je veliko trpinčil ves čas, ki sem ga preţivel z njim v vozu. Komaj je ta človek videl
moje ime na svojem potnem papirju, je napravil načrt, da me bo med potjo izkoristil, in sicer
takole. Bil je strastno vnet za skladanje klavirskih polk in valčkov. Posledično se je ustavljal
na poštnih postajah, in to včasih prav dolgo, kjer je, medtem ko smo mislili, da je poravnava
račune z direktorji, svoj čas porabljal tako, da je risal notno črtovje, na katerega je potem
napisal plesno melodijo, ki si jo je pred tem poţviţgaval med zobmi zadnje tri ure. Nato se je
vzpel na vozilo ter blagovolil dati ukaz za odhod, meni pa je takoj predstavil svojo polko ali
valček in svinčnik, da napišem bas in harmonijo. Ko je bil bas napisan, so sledili neskončni
komentarji, zakaj, kako, čudenja in navdušenja, ki so me prvič zelo zabavala, drugič in tretjič
pa so me pripravila do tega, da sem z veseljem preklel tisto malo pojmov o glasbi in o
francoščini, kar jih je premogel moj vrli kurir. V Franciji ţe ne bi doţivel podobne nezgode!«
(494 – 495)
Podobnih anekdot v njegovi knjigi ne manjka in so odraz tako njegovega pisanega ţivljenja
kot tudi skladateljevega hitrega, pogosto odrezavega jezika. Posebno poglavje zase pa je
element Berliozovega romantičnega hrepenenja po ljubezni iz otroštva, Estelle, ki se najbolj
izrazito kaţe v zadnjem delu knjige, epilogu. Zdi se, da skladatelj z njo poskuša zapolniti dve
praznini, kot prvo odsotnost trajne srečne ljubezni v svojem ţivljenju ter nenazadnje tudi
praznino, ki je nastajala s pešanjem fizičnih moči in zmanjševanjem glasbenih aktivnosti. Ta
vidik je zelo kontrasten vsem poprejšnjim muzikološkim opisom ter doslednemu molku o
intimnih odnosih. To je moţno zlasti zato, ker v tem zadnjem primeru pravzaprav ne gre za
»intimen odnos«, saj s strani oboţevane osebe ni nikakršne ţelje po njem. Skladateljevo
idealistično »romantično« hrepenenje tako pripelje le do dobrohotnega poznanstva, ki pa
Berlioza v zrelih letih vseeno neizmerno vzradosti. Zdi se, da skladatelj nikakor ni nameraval
še pred smrtjo pokopati svojih mladostnih hrepenenj … Z literarnega vidika je zanimiv zlasti
nepričakovan naiven idealističen ton, ki se ga Berlioz ne sramuje, ter dejstvo, da knjiga
izzveni v upanje po naklonjenosti izvoljene gospe (s katero skladatelj zaokroţi svojo
avtobiografijo, deset let po prvem osnutku konca dela). S pripovedjo je začel pri mladih letih,
otroštvu v kraju La Côte-Saint-André v bliţini Grenobla; nato je izjemno hitro prešel na svoja
aktivna leta, kjer je imela glavno vlogo glasba, vse ostalo je bilo stranskega pomena in je
predstavljalo le tu in tam kakšno digresijo; presenetljivo pa je nazadnje zaključil popolnoma
drugače – z globoko zasebno pripovedjo, ki sploh ni bila v neposredni povezavi z glasbo. Če
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bi šlo za roman, bi avtorju verjetno lahko očitali nekonsistentnost fokusa, ki ruši zgradbo
knjige, tako pa moramo biti bolj prizanesljivi in poskusiti razumeti, da je Berlioz verjetno
ţelel narediti trubadurski poklon svoji izvoljenki, da bi se ta zahvaljujoč njemu vpisala v
zgodovino. V vsakem primeru pa epilog, ki je znova deloma v epistolarni obliki in se
osredotoča zlasti na odnos z Estelle Fornier3, nudi veliko snovi za razmišljanje.
V Spominih pa naletimo tudi na nekatere literarne postopke, kot so metafore, poosebitve,
primere in ponavljanja. Tako Berlioz na primer z metaforo, v kateri sam nastopi kot
inkvizitor, razloţi, zakaj je skupaj z nekaterimi drugimi skladbami seţgal svoj latinski
oratorij4: »Hladen pogled inkvizitorja me je pripravil do tega, da sem spregledal njegovo
neizpodbitno pravico, da se pridruţi temu seţigu krivovercev.« (71) Rad je uporabljal tudi
poosebitve. Klarinetist je tako »… lahko iz svojega asmatičnega instrumenta zvabil največ
polovico not« (161), glasba v Italiji se mu je zdela »…pomanjšana na vlogo degradirane
suţnje« (212), morje pa si je »privoščilo siesto«5 (226). Tovrstne literarne prvine nedvomno
bogatijo skladateljevo pripoved in izraţajo njegovo sproščenost ob pisanju, saj lahko z veliko
gotovostjo domnevamo, da so bile bolj plod skladateljevega trenutnega navdiha kot izraz
namena poiskati čim več poetičnih prenesenih pomenov.
Včasih je skladatelj uporabil ali izumil tudi kak neologizem, kot so »musicaliser« (49)
(narediti dovzetno za glasbo, okrepiti glasbeno razumevanje), »emmousseliné« (230) (odet z
muslinom), »immoraliste«6 (361) (nemoralneţ), »féliciteur« (368) (oseba, ki čestita),
»clarinette canarde«7 (192) (razglašen klarinet), itd. Ti pričajo o skladateljevem ustvarjalnem
duhu, ki je rad prekoračil konvencionalne meje in oral ledino ter se pri tem povrh vsega
zabaval. Drugo plat njegove ognjevite osebnosti izdajajo vzkliki, kot izrazi ogorčenja: »Petsto

3

Ta je v delu omenjena le kot »Estelle« ali z začetnicami »Est. F.«.

4

Hkrati z njim je sežgal tudi dramatični prizor Beverley, svojo mašo ter opero Estelle.

5

Galicizem.

6

Beseda je nekaj let po Berliozovi smrti nehala biti neologizem in je danes v rabi.

7

Pierre Citron v opombi Berliozovih Spominov rabo te besedne zveze razloži takole: »Izraz »canard« v smislu
»napačne note« je zlasti za pihala v jeziku glasbenikov izpričan od 1836 (datum, ko Balzac to rabo navaja v
Facino Cane), toda zdi se, da je njegova uporaba kot prilastkov pridevnik samostalniškemu inštrumentu izum
Berlioza, ki je že v svojem pismu očetu 7. novembra 1831 govoril o »clarinette canarde« *razglašenemu
klarinetu+«. (192)
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tisoč prekletstev za glasbenike, ki ne štejejo svojih pavz!« (164) ali včasih celo
prostodušnosti: »Presneto! Res sem naiven s svojo občudujočo analizo!«8 (388)
Včasih skladatelj kot vsevedni pripovedovalec kakšno stvar napove: »V nadaljevanju
pripovedi bomo videli, kako in v kakšnih izjemnih okoliščinah je tisto, kar moja pretresena
duša ni pripustila niti v sanje, postalo resničnost« (115) ali »…nimam jim [bralkam] povedati
nič več neprijetnega«. (246) Občasno se Berlioz tako (tudi zunaj pisemske forme) zave in celo
nagovori bralca: »Tukaj se za trenutek ustavljam, preden se lotim pripovedi svojega pariškega
ţivljenja […] Bralec mi bo dovolil, da zajamem sapo.« (54) Ob zaključku knjige se Berlioz
celo vţivi v bralčevo koţo: »Ponavlja se, bo rekel bralec.« (586) S temi drobnimi komentarji
upoštevanja, ki v pripoved vnašajo nekaj dodatne topline, skladatelj splete vez ali zavezništvo
z anonimnimi bralci, ki jih ne pozna, a si jih lahko predstavlja. Njim in sebi na ljubo včasih
stopnjuje »temperaturo« in svojo poanto začini s ponavljanji. »In obe [skupini učenjakov] sta
mi zahvaljujoč skladbi, ki sem jo kasneje seţgal […], končno, končno, končno podelili …
prvo nagrado.« (159)
Ponavljanje tako kot v zgornjem primeru lahko izraţa prikrito neučakanost, lahko pa poskuša
ustvariti tudi vtis monotonije, okostenele togosti in nespremenljivosti: »Ta ceremonija
[podelitve prvih nagrad Inštituta] se še vedno odvija na enak način. Vsako leto isti glasbeniki
izvajajo partiture, ki so bolj ali manj enake in nagrade, dodeljene z enakim razločevanjem, so
podeljene z enako slovesnostjo. Vsa leta na isti dan, ob isti uri, pokonci na isti stopnici istega
stopnišča Inštituta, isti akademik nagrajencu ponovi isti stavek …« (160) Ne da bi bil ţaljiv,
Berlioz zgolj z izbiro literarnega sredstva povsem zadostno razkrije svoje mnenje o
enoličnosti podobe ukoreninjenega obreda slavnostne prireditve. Še bolj mojstrski je pri
izraţanju kontrastov, zlasti kadar ţeli prikazati nesorazmerja med svojimi pričakovanji in
dejansko resničnostjo. Primer si lahko ogledamo v izbranem odlomku iz časa Berliozovega
bivanja v Rimu, ko so Italijani za praznik Svetega rešnjega telesa in krvi napovedovali tudi
ogromen pevski zbor in si je mlad skladatelj naivno obetal prvo veličastno glasbeno doţivetje
v Italiji:

8

Omenjeni stavek se navezuje na predhoden vzklik: »Neizmeren, neizmeren je genij ustvarjalca takšnega
prizora!!! ...« (388), v katerem da Berlioz duška svojemu občudovanju zaključnega prizora iz Gluckove opere
Armida.
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»Dajmo, zdi se, da bo to … navsezadnje ogromen zbor. Razmišljal sem ţe o glasbenem
pompu religioznih obredov v Salamonovem templju; moja domišljija se je bolj in bolj
vnemala, šel sem tako daleč, da sem se nadejal nečemu podobnemu orjaškemu razkošju
starega Egipta … Prekleta sposobnost, ki iz našega ţivljenja ne ustvarja drugega kot nenehen
privid! … Brez nje bi bil morda očaran nad rezkim in neuglašenim falzetom kastratov, ki so
mojim ušesom ponudili dolgočasen kontrapunkt; brez nje nedvomno ne bi bil presenečen, da
v procesiji Rešnjega telesa nisem našel trume mladih devic v belih oblačilih, s čistim in
sveţim glasom, s potezami, ki bi izdajale religiozna čustva in oddajale od sebe proti nebu
svoje poboţne hvalnice in harmonične vonjave teh sveţih vrtnic; brez te fatalne domišljije me
ti dve skupini razglašenih klarinetov, rjovečih pozavn, besnečih velikih bobnov, burlesknih
trobent ne bi ogorčili s svojo brezboţno in brutalno kakofonijo. Res pa je, da bi v tem primeru
moral odstraniti tudi organ sluha.« (192)
Poleg literarnega sredstva kontrasta je za Berlioza značilen tudi sočen, oster jezik. Tako si je
na primer zaţelel, da bi se na francosko ambasado v Rimu zrušil velikanski meteorit,9
prirejanje partiture pa se mu je zdelo primerljivo z razkosavanjem teletine.10 Poboţnega
človeka je nekoč imenoval »srečni dvonoţec« (196), direktor pariškega konservatorija,
Cherubini, pa ga je spominjal na »mačko, ki jo ţelimo prisiliti, da pogoltne gorčico« (168).
Sočnemu besedišču se je včasih pridruţila tudi tematika vredna senzacionalističnih novic, ko
je na primer Berlioz kot mladenič razočaran nad svojo prvo ljubeznijo11, ki ga med njegovim
prisilnim študijskim bivanjem v Italiji ni zvesto čakala v Parizu, naklepal umor nezveste
zaročenke, njene matere in dekletovega novega zaročenca. Strast se je na srečo še pravočasno
umirila, toda bralci tako ţe kmalu spoznamo, da se z branjem Berliozove avtobiografije
podajamo v izjemno pustolovščino z negotovim izidom. Kasneje ugotovimo, da je bil to le
»laţni preplah«, saj se večina knjige osredotoča na glasbo in je bil to skladateljev prvi in
zadnji javno priznan naklep uboja (pri čemer ni izdal imena omenjenega dekleta) in je
njegova objava verjetno sluţila predvsem temu, da bi nezvesti ljubezni kot neko sladko
maščevanje pognal srh v kosti. Morda se zgodi, da na tem mestu kak bralec odloţi knjigo in
Berlioza označi za nevarnega neuravnovešenca. Kljub temu pa je potrebno priznati, da se je
9

O meteoritu skladatelj piše na strani 197.

10

Na strani 575.

11

To je bila Camille (s pravim imenom Marie) Moke, poročena Pleyel (1811- 1875).
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ob branju tako razgibanega ţivljenja teţko dolgočasiti. Nimamo razloga, da bi verjeli, da je
skladatelj v svojo avtobiografijo namenoma vključeval elemente fikcije; narava njegove
osebnosti pa je bila takšna, da ob obilju pestrih dogodkov fikcije pravzaprav ne pogrešamo.
Kljub temu pa se je skladatelj nekoč, ko je naknadno urejal svoje zapiske, v opombi popravil,
da italijanskega znanca Crispina v resnici nikoli ni brcnil12, kot je sprva napisal. To je
utemeljil z besedami: »To je laţ in rezultat nagnjenja umetnikov, da vedno napišejo stavke, v
katere v resnici verjamejo.« (210) Seveda tovrstna trditev lahko sluţi kot orodje relativiziranja
Berliozove resnicoljubnosti na splošno, vendar pa se ne zdi logično, da bi skladatelj popravil
tako malenkost in namenoma pustil prirejene kakšne pomembnejše dogodke. Sploh pa bi se
tovrstno malenkostno prikrivanje ne skladalo z njegovim viharnim značajem, pa tudi iskreno
priznanje karakternih potez, ki mu niso bile ravno v ponos, govori bolj v prid tezi, da je bil
skladatelj v svoji avtobiografiji najbrţ zelo resnicoljuben (to podpira na primer ţe omenjena
izpostavljena namera maščevanja s trojnim umorom). Z literarnega vidika ta razprava seveda
sploh ni pomembna in literarna vrednost knjige kvečjemu pridobi na teţi, če bi bila
avtobiografija preplet domišljije in resničnosti. Literarni in muzikološki vidik sta namreč pri
vprašanju verodostojnosti knjige povsem komplementarna in vse, kar knjiga izgubi po
literarni plati, ko Berlioz našteva glasbene podatke in se ne ubada s slogom, pridobi
muzikološka komponenta – kot verodostojno zgodovinsko pričevanje, ki nam omogoča
vpogled na tedanje glasbeno stanje in nam prikazuje Berlioza kot predhodnika določenih
institucionalnih in instrumentalnih sprememb, za katere se je skladatelj tedaj zavzemal.
V povzetku torej ne moremo trditi, da je Berliozova avtobiografija izvrstna literarna
mojstrovina. Zlasti ker v osrednjem delu knjige prevladuje osredotočenost na vse, kar je
muzikološkega ali glasbenega pomena in se skladatelj niti ne trudi organsko spojiti svoje
odstavke, da ne bi preskakoval od ene teme k drugi. Kljub temu pa knjiga ponuja ogromno
sveţine in humorja in se na več delih bere kot roman. Z literarnega vidika so Berliozovi
Spomini morda najbolj zanimivi ravno takrat, ko skladatelj opusti strogo glasbeno analizo in
se dotakne drugih ţivljenjskih aspektov, s katerimi bi se laţje poistovetil tudi glasbeno
neizobraţen bralec. Ob tem pa je vredno omeniti, da bi bilo Berliozovo avtobiografijo
smiselno in zanimivo osvetliti tudi s psihološke plati, ki se je v pričujoči diplomski nalogi
nismo lotili. Gre namreč za eno velikih osebnosti 19. stoletja, ki po nepristranskem situ časa
12

Potepuha Crispina je Berlioz spoznal med svojim raziskovanjem okolice Rima in ga prvič omenja v 38.
poglavju Spominov (206 - 211).

16

ostaja zapisana v glasbeno zgodovino klasične glasbe, avtobiografija pa za tovrstno
psihološko analizo (skupaj z ohranjenimi Berliozovimi pismi) ponuja dovolj raziskovalnega
materiala.
Poleg omenjene (neraziskane) psihološke plati knjige ostaja največja vrednost Spominov v
odstiranju evropskega glasbenega sveta prve polovice 19. stoletja. Literaren pogled na
Berliozovo avtobiografijo nam lahko sluţi le kot potrditev Berliozove večplastne umetniške
nadarjenosti. Nakazuje sicer, da Berliozove pisateljske veščine niso bile na tako visoki
umetniški ravni, kot so bile njegove izbrušene skladateljske veščine, da pa je bil Berlioz
nedvomno zelo spreten pisec, kar je deloma posledica njegove načitanosti, deloma pa tudi
delovnih izkušenj poklica glasbenega kritika. Ob tem je treba izpostaviti, da Berlioz po svojih
pisateljskih zmogljivostih daleč prekaša večino slavnih skladateljev in glasbenikov, ki jim je
bilo ustvarjanje s črkami zelo tuje.
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4. Berlioz o sebi kot glasbenem kritiku

Delo glasbenega kritika Berliozu ni bilo v veselje in ga je opravljal zgolj za preţivetje.
Najhuje se mu je zdelo, ko je moral pisati o glasbenih delih, ki se ga niso niti malo dotaknila
in o katerih ni imel nikakršnega mnenja, saj se mu niso zdela vredna razčlenjevanja. Čutil je,
da zanj ne obstajajo in da se mora zgolj pretvarjati o njihovem obstoju. Sebe je videl bolj kot
glasbenega feljtonista in ne kritika,13 razlika pa je bila po njegovem ta, da je feljtonist moral
pisati o vsem, kar je sodilo pod njegovo področje in si je zlasti prizadeval izpolniti nalogo, ki
mu je bila dodeljena; medtem ko je pošten in inteligenten kritik po njegovem pisal le, kadar je
imel o neki stvari mnenje ali kadar je hotel osvetliti neko vprašanje. Pomanjkanje veselja do
svojega dela glasbenega komentatorja zgovorno oriše skladateljev opis stiske, v katero ga je
znalo spraviti pomanjkanje navdiha, ko ni vedel, kako začeti članek:
»Enkrat sem cele tri dni ostajal zaprt v svoji sobi, da bi napisal feljton o Opéri-Comique, ne
da bi ga mogel začeti. Ne spominjam se dela, o katerem bi moral govoriti (en teden po
njegovi prvi uprizoritvi sem naslov pozabil za vedno), zagotovo pa se spominjam muk, ki sem
jih preţivljal v teh treh dneh, preden sem našel prve tri vrstice svojega članka! Zdelo se je, da
sta polobli mojih moţganov pripravljeni, da se ločita. V ţilah sem imel kot ţgoč pepel. Zdaj
sem ostajal naslonjen na komolce na svoji mizi, drţeč glavo z obema rokama; zdaj sem z
velikimi koraki hodil kot vojak na straţi […] Postavil sem se na okno in gledal sosednje
vrtove, višine Montmartra, sončni zahod … sanjarije so me takoj odnesle tisoč milj daleč od
moje preklete komične opere. In ko sem se obrnil, so moje oči znova padle na njen preklet
naslov, napisan na vrhu prekletega lista papirja, še vedno belega in uporno čakajočega na
druge besede, s katerimi sem ga moral prekriti in čutil sem, da me prevzema obup. Ob mizi
sem imel prislonjeno kitaro in z brco sem ji razdrl trebuh … Z dimnika sta me s svojimi
okroglimi očmi gledali dve pištoli … zelo dolgo sem ju motril … nato sem si lobanjo prebutal
z velikimi udarci s pestmi. Nazadnje sem jokal kot šolar, ki ne more napisati svojega prevoda
iz latinščine, z besnim ogorčenjem in si pulil lase. Zdelo se je, da me je ta slana voda, ki je
izšla iz mojih oči, malo potolaţila.« (419)

13

Berlioz to podrobneje razlaga na strani 418.
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Pisanje kritik je bilo za Berlioza nekakšen kompromis, da se je mogel v Parizu preţivljati z
nečim, kar je bilo povezano z glasbo. Veliko raje je sodeloval pri samem glasbenem
ustvarjalnem procesu kot pisal o tujih izvedbah in če bi lahko izbiral, bi bil veliko raje
zaposlen kot dirigent ali umetniški vodja, toda to se v Parizu ni zgodilo. Zdelo se mu je, da
troši svoj čas, energijo in talent in da pri delu glasbenega kritika ne more biti tako iskren, kot
bi ţelel biti. Po uspešnih glasbenih turnejah se je ob delu glasbenega komentatorja počutil
poniţanega. V šali je zapisal, da bi bil raje finančni minister kot glasbeni feljtonist. Kljub
temu pa se je sčasoma do neke mere navadil na moč, ki mu je bila dana z moţnostjo objave,
saj se je z njo lahko tudi branil. Njegov problem je deloma tičal v pomanjkanju iskrenosti,
kadar je medlo hvalil prijatelje, ki si po glasbeni plati tega niso zasluţili, saj si je s tem jemal
veselje do dela. Po drugi strani pa ni nikoli skrival pristnega navdušenja nad slišanim
glasbenim delom, ne glede na medosebni odnos, ki ga je imel z avtorjem dela (s katerim je
bil morda celo skregan). Tisto, kar ga je najbolj utrujalo, so bile laţne pohvale in prisila, da se
je do vsake stvari moral opredeliti, tudi kadar mu ni bilo niti najmanj do tega. Povrh si je s
kritikami nakopal precej sovraţnikov, saj je znal biti precej piker in ironičen ter se je kljub
občasni nenačelnosti ponavadi kljub vsemu trudil izpostaviti napake, ki jih je opazil pri
izvedbi ali v sami kompoziciji. Ko se je tako leta 1863 (znova) ponudila priloţnost, da se reši
tlake obiskovanja glasbenih gledališč in komentiranja njihovih uprizoritev, jo je Berlioz z
največjim veseljem zagrabil ter marca 1864 pustil sluţbo v Journal des Débats. Ta korak mu
je omogočil izkupiček njegove opere Trojanci v Kartagini, saj je z enaindvajsetimi
uprizoritvami zasluţil toliko kot bi v vlogi glasbenega kritika v celem letu. Denar je prišel kot
naročen (čeprav nad samo uprizoritvijo opere skladatelj ni bil najbolj zadovoljen), saj je bil
Berlioz po tridesetih letih ţe krepko naveličan pisanja glasbenih podlistkov. Z objavljanjem
glasbenih komentarjev in kritik je začel ţe kmalu po povratku s študijskega bivanja v Italiji in
sprva objavljal v različnih publikacijah (Revue européenne, Europe littéraire, Monde
dramatique, Gazette musicale, Correspondant, Le Rénovateur in tako dalje), preden se je
januarja leta 1835 ustalil pri Journal des Débats, kjer je nasledil kritika Castil-Blazea, čigar
mesto mu je ponudil urednik in kasnejši dober prijatelj Louis-François Bertin. Pisanje kritik
pa mu je na ţalost vzelo veliko časa, ki bi ga lahko posvetil skladanju.
Danes lahko z več kot sto petdeset letno distanco obţalujemo zlasti to, da si Berlioz ni zadal
kot absolutno vrednoto, da bo vztrajal pri resnici in vedno napisal svoje resnično mnenje, saj
bi bile njegove kritike v tem primeru verodostojnejše pričevanje časa in glasbenega okolja, v
19

katerem je deloval. Lahko pa smo mu hvaleţni vsaj za to, da je to pomanjkljivost priznal v
svojih Spominih. Njegova iskrena izpoved stiske, v kateri se je včasih znašel, nas lahko
napelje na misel, da bi bilo morda v resnici najbolje glasbenim kritikom pustiti svobodo, da se
opredelijo samo do del, do katerih se ţelijo opredeliti in se tako izognejo pretiranemu
kritiziranju, s katerim si zlahka nakopljejo (včasih upravičeni) gnev glasbenih izvajalcev in
avtorjev. V kolektivnem spominu bi se tako ohranila le dela, ki si to resnično zasluţijo, kritiki
pa bi pisali le, kadar bi imeli kaj povedati – v nasprotnem primeru pa bi bila »kazen« za
ponesrečen koncert ali glasbeno uprizoritev ravno medijska prezrtost.
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5. O Berliozovi percepciji francoskih glasbenih navad

Zanimivo je pogledati na oceno francoskega glasbenega ustvarjanja in francoske glasbene
dojemljivosti skozi oči Francoza. Berlioz tej temi v svoji avtobiografiji ne posveča posebnega
poglavja in njegove misli, povezane s Parizom, so po malem raztresene po vsej knjigi. Razlog
za to morda tiči v dejstvu, da je skladatelj dolga desetletja deloval kot glasbeni kritik in se mu
ni zdelo potrebno prelivati črnila za stvari, o katerih je gostobesedno pisal na drugih mestih.
Izpostavil je zgolj glavne probleme, s katerimi se v Parizu srečuje skladatelj, orisal nekaj
lastnih napol anekdotičnih izkušenj in omenil nekaj primerov, kako so ga v Parizu
obravnavali kritiki.
Največjo oviro je Berliozu v Parizu predstavljala dvorana. Po Berliozovem mnenju je bila
edina v vseh aspektih primerna dvorana konservatorija, zanjo pa je potreboval dovoljenje
višjega upravnika lepih umetnosti in privolitev Luigija Cherubinija, ravnatelja pariškega
konservatorija. Kasneje je bil soočen še z eno teţavo. Leta 1843 je minister za notranje zadeve
na neki podelitvi nagrad javno oznanil, da je dvorana v konservatoriju last Društva
konservatorija in da odslej ne bo na voljo nikomur drugemu, kar je za Berlioza pomenilo
izjemno izgubo. Ob prostorskem problemu se je kot ţe uveljavljen skladatelj Berlioz soočal
tudi z brezbriţnostjo pariške publike, ki ga je najbolj prizadela ob premieri njegovega
simfonično-zborovsko-solističnega dela Faustovo pogubljenje v dvorani opere OpéraComique novembra 1846, ko je dvakrat nastopil pred napol prazno dvorano, tretji izvedbi pa
se je nato zaradi očitnega nezanimanja publike moral odpovedati. K temu polomu je sicer
botrovalo več okoliščin: slabo vreme, izbor pevcev, ki niso bili popularni, in popoldanski
termin, saj za večernega Berlioz ni imel denarja. A ta izkušnja je skladatelja vseeno nekoliko
streznila: od tedaj se ni več zanašal na svojo prepoznavnost in na dober sprejem pri pariškemu
občinstvu.
Nekoč je izjavil, da se je poetični namen ene izmed njegovih kantat, ki jo je kasneje uničil,
izmuznil trem četrtinam in pol občinstva. Čutil je, da med njegovim glasbenim okusom in
okusom široke pariške publike obstaja globok razloček. Nanj so po njegovem gledali kot na
norca, on sam pa je na poslušalce gledal kot na otroke ali bedake. Za noro so namreč po
njegovem označevali vso glasbo, ki se je odmikala od načina proizvajalcev komičnih oper,
tudi Beethovnovo. Ta utesnjujoč odnos Berlioz cinično ponazori s primerom: »Ţe tri leta me
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muči ideja o obseţni operi, kjer bi napisal tako libreto kot glasbo, kot sem to storil pri svoji
sveti trilogiji: Kristusovo otroštvo. Upiram se skušnjavi, da bi realiziral ta projekt in upiral se
mu bom, vsaj upam, do konca. Tema se mi zdi grandiozna, čudovita in globoko ganljiva, kar
nazorno dokazuje, da se bo Pariţanom zdela medla in dolgočasna.« (550)
Francozi so si po Berliozovem mnenju namreč ţeleli drugačno glasbo. V času, ko so mu na
konservatoriju odrekli prvo skladateljsko nagrado,14 ker ni spoštoval uveljavljenih konvencij,
so Francozi od glasbe zahtevali »nekaj lahkega«:
»… francoska široka publika si je v tej dobi ţelela glasbo, ki ziblje, tudi v najstrašnejših
situacijah; malce dramatično glasbo, toda ne preveč; čisto, brezbarvno, brez nenavadnih
harmonij, čudnih ritmov, novih oblik, nepričakovanih učinkov; glasbo, ki ne od svojih
izvajalcev ne od svojih poslušalcev ni zahtevala niti velikega talenta niti velike pozornosti. To
je bila ljubezniva in galantna umetnost v pajkicah, v škornjih z zavihkom; nikoli vzkipljiva ali
sanjaška, temveč radostna in trubadurska in kot francoski vitez … iz Pariza.« (146)
Izvedbe v Parizu so dodatno oteţevala nekatera neţivljenjska pravila: v francoskih gledališčih
tako avtorji niso imeli pravice dirigirati lastnih del. V pariški operi je bilo mogoče izvajati
samo péto glasbo, za vse zaposlene v tej ustanovi pa je veljala prepoved uprizarjanja njihovih
del na odru te inštitucije. S tem pravilom so Berlioza nekoč ţeleli odvrniti, da bi se tam
zaposlil kot dirigent15, čeprav je sam skladatelj poznal kar nekaj izjem, ko so to hišno pravilo
prekršili. Pierre-Louis-Philippe Dietsch, vodja zborov je tako vseeno doţivel uprizoritev svoje
opere Vaisseau fantôme (Fantomski čoln), uprizorili so tudi opero Apparition zborovskega
korepetitorja Françoisja Benoista ter tri dela Jacquesa Halévyja, ko je ta opravljal funkcijo
zborovodje: La Juive (Judinja), Le Drapier (Suknar) ter Guido et Ginevra (Guido in
Ginevra).
Berlioza je v Franciji jezila tudi ustaljena praksa prirejanja. Mozarta je tako priredil LouisWenceslas Lachnith; Webra, Glucka, Grétryja, Mozarta, Rossinija, Beethovna, Vogla in
druge uveljavljene skladatelje je spreminjal Fronçois-Henri-Joseph Blaze, imenovan CastilBlaze. Beethovna so se lotili François-Joseph Fétis, Rodolphe Kreutzer in François Habeneck.

14

V drugi polovici dvajsetih let 19. stoletja.

15

To je bilo leta 1847, odvrniti pa sta ga poskušala direktorja Opere, ki jima je Berlioz sam pomagal priti na ta
položaj, Nestor Roqueplan in Charles- Edmond Duponchel.
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Berliozovo mnenje o tej ustaljeni navadi zgovorno izrazi njegova oznaka Castil-Blaza:
»Skoraj je ni partiture teh mojstrov, ki je ne bi bil predelal na svoj način: mislim, da je nor.«
(107)
Nezanemarljiv problem je predstavljala tudi cena najetja glasbenikov, zaradi katere v Parizu
dolgo ni mogel izvesti svoje simfonije Romeo in Julija, saj so bile zaradi številčnega zbora
vaje zanj preprosto predrage. Mnogo svojih del je moral izvesti s samo dvema vajama. Piko
na i je včasih dodala še francoska administracija, o kateri je imel Berlioz zelo slabo mnenje.
Francoska birokracija, skozi katero so glasbeniki včasih morali, je bila po njegovih izkušnjah
popolnoma glasbeno nerazgledana in vzvišena, kar oriše s primerom direktorja ustanove
Lepih umetnosti (Les Beaux-Arts), ki se ni mogel spomniti niti Beethovnovega imena, ko pa
mu je Berlioz pomagal, je uspel podati še domišljavo izjavo o Beethovnu, češ »ta pa ni brez
talenta.« (268) Čeprav je bil omenjeni direktor, Edmond Cavé, v času pisanja Berliozove
avtobiografije ţe dolgo mrtev in je bila - glede na njegovo visoko funkcijo nekakšnega
razsodnika o usodi umetnosti in umetnikov - Berliozova kritika vsekakor upravičena, pa je
skladatelj v svoji knjigi iz vljudnosti izpustil njegovo ime, kar je glede na njegov siceršnji
politično nekorekten slog izstopajoče nenavadno.
V Parizu je Berlioz doţivel tudi nekaj na moč nenavadnih incidentov. Nekoč so se mladeniči
med publiko ob koncu Berliozove Pogrebne in zmagovite simfonije v dvorani Vivienne
odločili ploskati tako, da so ob tla med kričanjem metali stole16. Drugič je koncert po ţelji
publike nenadoma dobil politično noto, ko se je v Salle d'exposition (Razstavni dvorani)
avgusta 1844 ob refrenu pesmi Karla VI ob besedah: »Vojna tiranom, nikoli v Franciji,/ nikoli
Angleţ ne bo vladal«17 (426) tri četrt dvorane pridruţilo zboru. Berlioz je to kasneje označil
kot grotesken nacionalizem in nasprotovanje tedanji politiki kralja Ludvika Filipa. Zaradi tega
spontanega izraza ljudskega nezadovoljstva nad oblastjo, sta bila Berlioz in Isaac Strauss kot
organizatorja kmalu povabljena na policijski zagovor. Berlioz je moral razloţiti, da so pesem
uvrstili v program, da bi ustregli skladatelju Fromentalu Halévyju, saj so bili na prireditvi
predstavljeni mnogi po njegovem veliki sodobni skladatelji, konkretno to pesem pa so izbrali
zaradi enostavnosti izvedbe za velike zvočne mase. Moral je tudi demantirati očitke, da naj bi
16

To je bilo na enem od koncertov 7. ali 14. avgusta 1840 ali pa 1. ali 15. februarja 1842, ko je Berlioz v skladu s
svojo pogodbo z upravitelji prostora v dvorani Vivienne izvedel svojo Pogrebno in zmagovito simfonijo.
17

»Guerre aux tyrans, jamais en France,/ Jamais l'Anglais ne régnera!« (426)
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skladbo na skrivaj naknadno vrinili v program, ob čemer je pojasnil, da je ime skladbe na
plakatih festivala viselo vsaj osem dni in to celo nasproti policijske prefekture. Nazadnje je
prefekt spoznal svojo zmoto in se jima je s Straussom opravičil, vendar pa je imel ta pripetljaj
dolgoročne posledice: vzpostavila se je cenzura, ki je odtlej veljala za vse koncertne programe
na javnih mestih – vsakršen nastop je moralo odobriti ministrstvo za notranje zadeve s
pomočjo policijskega komisariata.
Tudi pariške kritike Berliozu pogosto niso prizanašale. Nekateri so ga sicer strastno
zagovarjali, drugi pa so bili strastno proti njemu. Toda po Berliozovem mnenju niti eni niti
drugi niso izpostavili očitnih pomanjkljivosti posameznih del, ki jih je kasneje popravil,
temveč so mu podtikali neobstoječe modulacije, neupoštevanje osnovnih glasbenih pravil, ki
jih je dosledno upošteval, in odsotnost nekaterih glasbenih oblik, ki jih kritiki v posameznih
delih enostavno niso znali razpoznati. Francoska kritika naj bi Berliozova dela poskušala
raztrgati z nesmisli, norostmi in neumnostjo, dobri kritiki pa so bili po njegovem mnenju od
sile redki. Zgovoren primer posmehljive, nespoštljive kritike je objava v enem izmed pariških
glasbenih časopisov po premierni izvedbi Harolda v Italiji. Iz dela so se norčevali kot v kakšni
komediji: »Ha! Ha! Ha! – haro! Haro! Harold!« (266). Po drugi strani pa je v odziv na ta
koncert dobil tudi anonimno pismo, kjer mu je pisec po vrsti ţalitev očital, da nima niti toliko
poguma, da bi si pognal kroglo v glavo. Sicer pa tudi dramatična simfonija Romeo in Julija v
Parizu ni bila sprejeta dosti bolje. Deleţna je bila mnogih negativnih kritik, ki so se nanašale
tako na uvod, kot na adagio, na Scherzo Kraljice Mab in na pripoved očeta Laurenca. Očitali
so mu tudi, da ni razumel Shakespearja, na kar se je v avtobiografiji odzval zelo čustveno:
»Krastača, napihnjena od neumnosti! ko mi boš to dokazal …« (296) Berlioz na kritike svojih
del očitno ni bil imun, čeprav jim v avtobiografiji ne posveča skoraj nobene pozornosti.
Vendar ga je ravnodušnost francoske publike v kombinaciji s kritiko včasih razţalostila do
sklepa, da v Parizu ne more početi nič drugega kot opravljati nalogo feljtonista. Njegovo
doţivljanje pariške intelektualne in umetniške scene najbolje oriše odlomek iz njegovega
pisma prijatelju Humbertu Ferrandu po povratku s potovanja po Avstriji, Češki in Madţarski:
»Naša prestolnica se zdaj ukvarja zlasti z materialnimi interesi, nepozorna in ravnodušna je do
tega, kar vnema pesnike in umetnike, zaljubljena v škandal in zasmehovanje, s suhim in
vreščečim smehom se smeje ob priloţnostih, ki jih ima za zadovoljitev te čudne ljubezni;
znova odkrivam smrad njenih peklenskih kotlov asfalta, ki ga blaţijo ostri vonji slabih cigaret
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uprave, njegove zdolgočasene figure, njegove dolgočasne obraze, njegove demoralizirane
umetnike, utrujenost njegovih ljudi duhá, njegovo mrgolenje bedakov, njegova izčrpana,
sestradana umirajoča ali mrtva gledališča; ista lajna mi prihaja kot nekoč ob isti uri igrat isto
lajnasto melodijo, slišim izraţanje in podpiranje istih lajnastih mnenj, hvaljenje istih del in
istih lajnastih ljudi.18« (432)
Da bi pozabil na pariško zdolgočasenost, je Berlioz v mislih rad potoval po tujih krajih, ki jih
je obiskal, razmišljal je o tujih umetnikih in tujih inštitucijah. Ovir, s katerimi se je srečeval v
Parizu, je bilo včasih preprosto preveč. Teţave mladim skladateljem Berlioz oriše takole:
»… Ko je človek v Parizu skladatelj, ki proizvaja resna dela izven gledališča, se torej lahko
zanese le nase. Zaradi vaj, ki jih ne more plačati, se je potrebno sprijazniti z nepopolnimi,
negotovimi in posledično bolj ali manj zvestimi izvedbami, potrebno se je sprijazniti z
neprikladnimi dvoranami, kjer se niti izvajalci niti poslušalci ne morejo dobro namestiti, z
raznovrstnimi preprekami, ki jih brez slabega namena povzročijo lirična gledališča, od katerih
smo prisiljeni najeti glasbeno osebje in ki morajo nujno bdeti nad interesi lastnega repertoarja;
prestati je treba nesramno odiranje davkarjev z dajatvami, ki niti malo ne upoštevajo stroškov
koncerta in ki z odvzemom osmine bruto dobička še povečajo izgubo; s hitrim in nujno
napačnim vrednotenjem obseţnih in kompleksnih del, slišanih v tovrstnih okoliščinah in to
redko več kot enkrat ali dvakrat; in nazadnje, potrebno je porabiti veliko časa in veliko
denarja. Da ne omenjamo moči duše in volje, ki smo ju poniţani uporabiti proti tovrstnim
preprekam.« (552)
Vsemu navkljub pa je Berlioz vztrajal v Parizu in se nikdar ni dokončno odselil ali sprejel
katero od ponujenih stalnih delovnih mest v tujini. Potoval je zgolj na koncertne turneje in
nekaj časa deloval v Londonu. Kljub precej teţkim pogojem za ustvarjalno skladateljsko delo
ga je Pariz vendarle premočno privlačil, da bi prerezal vezi s francosko prestolnico.
Le kaj bi Berlioz menil o današnjem pariškem glasbenem dogajanju? Verjetno bi bil zelo na
tekočem s sodobnimi glasbenimi tokovi, saj je preziral vse, ki so bili preveč zazrti v
preteklost. Zelo verjetno bi izkoristil mnoge tehnične izboljšave; ni izključeno, da bi si pri
ustvarjanju na nek način pomagal tudi s sodobno tehnologijo. Zanimivo bi bilo opazovati, do

18

Gre za neprevedljivo besedno igro, saj je lajna v francoščini »orgue de Barbarie«, kar bi dobesedno lahko
prevedli kot »orgle iz Barbarstva«.
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kolikšne mere bi bil dovzeten za odziv publike, saj imamo ob branju njegove avtobiografije
včasih vtis, da mu je ţiva povratna informacija poslušalcev vendarle precej pomenila. Morda
pa bi s svojo dinamično in kompleksno osebnostjo pomagal pritegniti pozornost širše publike
k sodobni klasični glasbi?
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6. Berliozova potovanja

Berlioz je zelo veliko potoval in se s svojih potovanj vrnil veliko izkušenejši, kot je bil prej.
Sovplivanje pa je bilo dvosmerno, saj je Berlioz mestom, ki jih je obiskal, pustil tudi svoj
pečat. Tujim evropskim mestom je predstavil svojo glasbo in svojo glasbeno estetiko, te kraje
pa je na nek način tudi povezoval med sabo, saj je bil bogat vir informacij, kako določene
skladbe izvajajo drugod in kakšne so glasbene zmogljivosti. V pričujoči diplomski nalogi
bomo predstavili le glasbene turneje, o katerih je Berlioz pisal v svojih Spominih. To so
njegova mladostna študijska pot v Italijo; prvo potovanje v Nemčijo; pot na Dunaj, v
Budimpešto in Prago; ter njegova prva turneja po Rusiji.

6.1. O glasbi v Italiji

Leta 1830 se je Berlioz ţe petič udeleţil natečaja pariškega glasbenega Inštituta in se
potegoval za slovito Prix de Rome (Rimsko nagrado), ki jo je tokrat tudi dobil. Poleg
štipendije in izvedbe zmagovalne skladbe je za nagrado dobil tudi dveletno bivanje v Italiji in
nato še v Nemčiji. Potovanju v Italijo se je poskusil izogniti in je v pismu ministru za notranje
zadeve zaprosil, da bi ga razrešili te obveznosti, toda njegovi prošnji niso ugodili in tako je na
začetku leta 1831 pri 27 letih prispel v Rim, kjer je skupaj z drugimi francoskimi štipendisti
prebival v vili Medici in ţe dan po prihodu spoznal tudi dvaindvajsetletnega Mendelssohna.
Vendar je Berlioza ţe kmalu po prihodu v Italijo čakala ena najteţjih osebnih preizkušenj do
tedaj – njegovo dekle Camille Moke mu je nehala odgovarjati na pisma in po treh tednih se je
odločil, da razišče vzroke in odpotuje nazaj v Pariz, za ceno izključitve iz Akademije. V
Firencah ga je doseglo pismo matere gospodične Moke, ki mu je ţaljivo očitala vnašanje
nereda v njeno druţino in ga obveščala, da se njena hči moţi s Camilljem Pleyelom,
najstarejšim sinom znanega skladatelja Ignaza Pleyela. Berlioz se je v afektu odločil, da bo
ubil kar vse tri vpletene (svoje nekdanje dekle in njenega zaročenca ter njeno mater), nato pa
še sebe. Do potankosti je izdelal načrt, kako se bo preoblekel v sobarico in jih obiskal na
domu Mokovih pod pretvezo, da prinaša sporočilo svoje gospodarice …, a je na poti v Nico
na srečo začel izgubljati vnemo za svoje smrtonosno maščevanje in tako je po spletu srečnih
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okoliščin nazadnje opustil svoj načrt. Odločilno je bilo dobrohotno pismo direktorja
Francoske akademije v Rimu, Horaca Verneja, ki mu je obljubil, da o njegovi izsiljeni
ekskurziji ne bo poročal v Francijo. Nekaznovano se je vrnil v Rim.
Berliozovo mnenje o glasbi, ki jo je slišal v Italiji, ni bilo prav nič laskavo. Primerjal jo je z
degradirano suţnjo in otopelo beračico. Razočaranje je bilo zanj toliko večje, ker je imel
visoka pričakovanja: mislil je, da bo v cerkvi svetega Pavla lahko slišal tisoče zboristov, nato
pa ugotovil, da jih ob navadnih dnevih poje 18, ob praznikih pa 32. V Sikstinski kapeli je
slišal Miserere peti celo zgolj 5 pevcev. Sikstinska kapela mu je sicer predstavljala edini kraj
v Italiji, ki je ohranil nekakšno dostojanstvo in nudil zavetje pred plitvimi kavatinami, vendar
pa Berlioz ni bil ljubitelj Palestrine, ki so ga tam izvajali. Štel ga je bolj med obrtnike kot med
nadarjene skladatelje, kar dokazuje z argumentom, da med njegovimi cerkvenimi moteti in
posvetnimi madrigali ni bistvene glasbene razlike.19
V drugih cerkvah je glasba po Berliozovem mnenju izgubila svoj ponotranjen značaj: v njih
so redno izvajali Rossinijeve uverture iz Seviljskega brivca, Pepelke ali Otella, s katerimi so
organisti imeli navado popestriti cerkveni repertoar. Nizko raven izvajanja cerkvene glasbe je
skladatelj ponazoril z izvedbo svečane maše z velikimi zbori in orkestrom ob kraljevskem
prazniku, 1. maja 1832, na katerem so bili prisotni visoki dostojanstveniki, od ambasadorjev
do duhovnikov in kardinalov. Na odru amfiteatra je nastopilo šestdeset izvajalcev, med
uglaševanjem pa je postalo jasno, da je uglasitev orgel in pihalnih inštrumentov nemogoča. Če
bi ţeleli rešiti koncert, bi orkestru preostalo le to, da se znebi orgel, toda organist je vztrajal
pri svojem sodelovanju in tako so bili vsi prisotni ţrtve te odločitve: celoten koncert je bil
razglašen. Berlioz je ob tem zapisal, da se še nikoli v ţivljenju ni tako nasmejal. Organist je
po italijanski navadi ves čas uporabljal visoki register, kar je četrttonsko razliko med njim in
orkestrom še bolj poudarilo. Toda to še ni bilo vse. Med gregorijanskim koralom duhovnikov
se tudi instrumentalisti niso mogli zadrţati in so vsi hkrati a vsak po svoje improvizirali v
visokih legah – in v različnih tonalitetah. Posledica vsega tega je bila, da je koncert deloval
kot zlepljenka kavatin različnih avtorjev od Vaccaija in Pacinija do Gallenberga. Končni
učinek je bil seveda komičen.
Nič kaj bolje ni bilo z italijansko gledališko glasbo. Berlioz je v njej našel vse moţne
pomanjkljivosti: plehkost, pomanjkanje invencije, čistosti oblik in stila. Pevce so sicer
19

Na straneh 214-215.
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odlikovali dobri glasovi in sposobnost vokalizacije, vendar z izjemo Caroline Ungher
(avstrijske altistke) in baritonista Salvatorja niso izstopali iz povprečja. O orkestrih Berlioz
skoraj ni izgubljal besed. Orkestrski čelisti so se bili na primer prisiljeni preţivljati s
tapeciranjem stolov s slamo in podobnimi opravili, v gledališču Valle pa so, za ponazoritev,
imeli samo enega čelista, zlatarja.
Tudi odnos poslušalcev do glasbenikov ni bil zavidanja vreden. Uverture so po Berliozovih
besedah dojemali kot hrup gledaliških orkestrov pred dvigom zavese, na katerega nihče ni
obračal pozornosti. Prebivalcem Rima je bila instrumentalna glasba španska vas in glasbena
oblika simfonije jim je bila po Berliozovih izkušnjah čista neznanka. Za Mozarta so komajda
slišali, za Webra in Beethovna pa sploh ne. Stanje duha časa do skrajnosti ponazori rimski
pustni torek. To je bila priloţnost, da se pred mnoţico gledalcev s konji razčetveri kak
obsojenec (sic!), na praznovanju pa ni manjkalo niti glasbe. Trg Navone je bil poplavljen, na
smrdeči umazani vodi pa so plavali ostanki sadja in zelenjave. Na vzdignjenem odru ob tej
mlaki je igralo 15 glasbenikov, od inštrumentov pa sta bila zastopana 2 velika bobna, en
majhen boben, tenorski boben, triangel, kitajski paviljonček (pavillon chinois), dva para
cimbal in nekaj klarinetov ali rogov. Po besedah Berlioza so »izvajali melodije v slogu, ki je
bil tako čist kot voda, ki je namakala noge njihovih stojal.« (199)
To »antiharmonično« rimsko glasbeno ozračje je Berlioza privedlo do tega, da je prenehal
skladati. Vse, kar je v tem času uspel ustvariti, so uvertura Rob-Roy, ki jo je kasneje v Parizu
po neuspešnem koncertu seţgal; 3. stavek (Poljsko sceno) Fantastične simfonije, ki ga je v
vili Borghèse popolnoma predelal; četrti del monodrame Leilo: Pesem sreče (Le chant de
bonheur); in religiozno meditacijo za pet glasov s spremljavo orkestra, ki jo je vključil v delo
Tristia (op. 18) pod številko ena. V Subiacu je februarja 1832 uglasbil še Hugojevo pesem
Ujetnica (La Captive), ki je nato na Akademiji v Rimu postala prava uspešnica: prepevali so
si jo tako študenti kot sluţabniki. Skladatelj je pesem leto kasneje izdal, vendar jo je zatem še
predeloval, tako da so ohranjene štiri verzije te pesmi.
Eden od redkih glasbenih pojavov v Italiji, ki so v Berliozu pustili sled, so bili pifferari,
potujoči pevci, ki so ob boţiču sestopili s svojih gora in v skupinah po štiri ali pet, opremljeni
z dudami in vrsto oboe – pifferi, uprizarjali poboţne koncerte pred podobami madone.
Oblečeni so bili v široke plašče iz rjavega sukna, na glavi pa so imeli koničaste klobuke,
kakršne so tedaj nosili razbojniki. Berlioz je občudoval njihovo divjost in izvirnost. Na
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rimskih ulicah jih je lahko z določene razdalje opazoval po cele ure (od blizu so bili preglasni
celo zanj). Njihovi nastopi so izgledali tako, da so dude igrale sozvočje dveh ali treh not, velik
piffero je dajal bas, srednji piffero je izvajal melodijo, v zgornjem glasu pa so otroci
dvanajstih do štirinajstih let na dveh majhnih zelo kratkih pifferih igrali podrhtavajoče trilčke
in kadence, ki so sluţili kot okraski. Po mnogokrat ponovljenih veselih refrenih je pesem
zaključila počasna svečana molitev. Berlioza je preprosta kmečka pesem, ko jo je slišal v
Abruzzih (domačem okolju izvajalcev), ganila še bolj kot v Rimu, saj ga je med pastirji,
oblečenimi v ovčje koţe, prevzel občutek, da se je vrnil v mitološko preteklost. Sama
melodija pesmi, ki so jo izvajali, naj bi bila po Berliozovih besedah objavljena v več
napolitanskih zbirkah, zato je v svoji avtobiografiji ni reproduciral, pač pa je v tretjem stavku
svojega Harolda v Italiji (v Serenadi abruzijskega gorjanca svoji ljubici) v delo vključil
ritornello, ki posnema glasbo pifferarijev.
Berlioz je teţko zdrţal v Rimu, zato je pogosto pohajkoval v večjo vas Subiaco, ki je spadala
pod papeško oblast. To je bila edina izmed bliţnjih vasi, kjer so imeli organiziran način
glasbenega udejstvovanja, in sicer nekakšno filharmonično druţbo, kjer je bil glasbeni vodja
hkrati organist ţupnije. Toda maša, ki ji je Berlioz prisostvoval na cvetno nedeljo, ko so
izvajali Rossinijevo Pepelko, ga je povsem odvrnila od tega, da bi se predstavil pojočemu
zdruţenju, saj se je bal, da ne bi mogel skriti svojega odpora do njihovega muziciranja, ni pa
jih ţelel prizadeti (Berlioz je redko pokazal takšno uvidevnost). Raje se je drţal kmečke
glasbe, ki je po njegovem premogla vsaj naivnost in karakter. Vendar pa je postavil na laţ
splošno prepričanje o smislu za harmonijo italijanskih gorskih kmetov: slišal jih je sicer peti
dvoglasno, toda tovrstne zmoţnosti so bile po njegovem splošno razširjene tudi med
preprostim ljudstvom v Franciji in niso bile nič izjemnega. Italijanski pastirji so po njegovih
izkušnjah bolj brundali kot peli. Navzlic temu pa je ob večerih večkrat slišal ţanjce, kako so
ob zvenenju zvonika prepevali litanije. Povsod po Abruzih in Neapeljskem kraljestvu je
srečeval tudi razširjeno péto melodično frazo iz štirih ali petih not, ki pa je v svojih Spominih
ni objavil.20 Prvič ga je omenjena melodija vzdramila iz spanca, ko jo je nek vrli deček sredi
noči na vse grlo pod oknom pel svojemu dekletu v spremljavi ogromne mandoline, dud in
stimbala (vrste triangla). Inštrumenti so odmerjeno in skoraj enotno udarjali dva akorda
zapored in polnili tišino med posameznimi kiticami, pevec pa se ni obremenjeval s sozvočjem
med svojo melodijo in harmonsko spremljavo inštrumentov – samovoljno je vstopal po
20

Kasneje je omenjeno melodijo uporabil v zboru livarjev v zadnjem dejanju opere Benvenuto Cellini.
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navdihu, bodisi v sozvočju bodisi razglašeno, kar je ustvarilo vtis bučanja morja ali slapa.
Toda učinek, ki je zaradi oddaljenosti izgubil velik del svoje ostrosti, je na Berlioza deloval
blagodejno in monotonija zaporedja majhnih kitic ga je pahnila v polsen in sanjarije, ki so se
končale, ko je pevcu zmanjkalo navdiha za svojo ljubezensko izpoved in je nenadoma končal.
Kasneje je skladatelj to isto melodijo srečal v Alatri, zapeto počasi in neţno brez spremljave,
kjer je dajala vtis religioznosti. Besedilo pevcev je bilo vedno improvizirano in prozaično,
število taktov posamezne kitice pa se je prilagajalo ljubezenski izpovedi.
Tudi sam Berlioz je včasih na svojih pohajkovanjih pomagal ustvariti glasbeno vzdušje: s
seboj vzel kitaro in si na prostem improvizirano igral in prepeval Vergilovo Eneido, kar mu je
vzbudilo spomine iz otroštva in ga vedno spravilo v ihtenje. Kadar je imel s seboj kitaro, so
ga domačini pogosto prosili, naj jim zaigra in tako so lahko francoski študentje, zahvaljujoč
njegovim improviziranim plesom v spremljavi bobna, velikokrat plesali z domačimi dekleti
improvizirane saltarelle.
V času svojega »prisilnega« bivanja v Italiji je Berlioz obiskal tudi Neapelj, kjer je prvič slišal
'spodobno' glasbeno izvedbo v gledališču San Carlo: orkester se mu je zdel odličen, zasedba
violončel sicer premajhna, vendar je bila v Berliozovih očeh slabša zastopanost violončel kot
kontrabasov v orkestrih splošna italijanska značilnost (sam je imel rad tudi za današnje
razmere veliko basovskih godal). V nasprotju z orkestrom so bili zboristi izjemno šibki in
štiriglasni zbori so bili zanje preprosto pretrd oreh, tako da so morali soprani nenehno
podvajati tenorsko melodijo v oktavi. Berliozu se ni zdelo vredno zapisati, kaj natančno so
izvajali, izpostavil pa je moteči hrup udarcev loka kapelnega mojstra ob svoj pult, ko je
glasbenikom dajal takt.
V Neaplju je Berlioz prisostvoval tudi Donizettijevi operi Teatrske zgode in nezgode v
gledališču Fondo, kjer so opere buffe po njegovem izvajali z ognjem, zanosom in poletom
(bolje kot v gledališčih komične opere), a ga glasbena ponudba neapeljskih gledališč vseeno
ni tako očarala, da bi se njej v prid odrekel raziskovanju okolice mesta. Enkrat je tako v
bliţini Neaplja, ko se je ţe vračal nazaj v Rim, kamor je potoval z dvema švedskima
oficirjema, v kraju Capoue srečal glasbenega improvizatorja, ki se je najprej pozanimal,
katere narodnosti so popotniki, nato pa v skladu z njihovo trditvijo, da so Francozi, po
briljantnih preludijih na veliki mandolini njim v čast zapel preprosto melodijo, ki se jo je
Berliozu zdelo vredno vključiti v Spomine:
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Primer 1. (233)
Podoben pripetljaj se je Berliozu zgodil mesec dni prej, ko je bil v druţbi nekih Poljakov, kar
nakazuje, da sta bila ta pesmica in način, kako so besedilo vsakokrat prilagajali občinstvu,
tedaj splošno razširjena.
Med bivanjem v Rimu je bil Berlioz pred odhodom dolţan akademiji v Parizu poslati eno
skladbo kot dokaz, da je v Rimu ustvarjal, vendar se s tem ni obremenjeval. Akademike je
prelisičil tako, da jim je poslal svoj Resurrexit za velik orkester z zbori, ki ga je napisal več let
pred podelitvijo nagrade in je bil celo izvajan v cerkvah Svetega Roka (Saint-Roch) in svete
Eustacije (Saint-Eustache). Poslano skladbo je Akademija pohvalila in v njej opazila velik
napredek, kar je vzela kot dokaz, da se je Berlioz otresel nekaterih neprijetnih glasbenih
tendenc. Berlioz se je ob tem »napredku« zagotovo zelo zabaval.
Nazadnje je direktor Francoske Akademije v Rimu, Horace Vernet, Berliozu dovolil, da je
zapustil Italijo pred iztekom odrejenega časa. Iz Rima se je ta tako podal 2. maja 1832. Med
potjo nazaj v Francijo se je Berlioz ustavil v Milanu, kjer je obiskal novo opero Cannobiano
(kasneje, 1894. preimenovano v Teatro Lirico). Uprizarjali so Donizettijev Eliksir ljubezni,
dvorana pa je bila polna ljudi, ki so se med seboj glasno pogovarjali in obračali hrbet odru, na
katerem se je odvijala predstava. Medtem ko so se poslušalci v loţah igrali in večerjali, so se
pevci kriče trudili nekaj uprizoriti, toda Berlioz ni slišal ničesar razen velikega bobna.
Zapustil je prizorišče še bolj utrjen v prepričanju, da so glasba za italijanske meščane le arija,
duet ali tercet, do vsega ostalega pa čutijo odpor ali v najboljšem primeru popolno
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ravnodušnost. Francosko občinstvo je glasbo vsaj poslušalo, če je ţe ni vedno razumelo.
Spraševal se je, ali vzrok italijanskih predsodkov morebiti tiči v slabih izvedbah zborov in
orkestrov. Italijani so se mu zdeli še bolj rutinski in fanatični od francoskih akademikov – po
njegovem prepričanju jih je zmotila ţe vsaka najmanjša nepredvidljiva inovacija v melodiji,
harmoniji, ritmu ali instrumentaciji. Zdelo se mu je, da so evropski narod, ki najteţje razume
poetičnost umetnosti in vsakršen malo povzdignjen koncept. Najbolj kritična pa se mu je
zdela njihova ljubezen do vsega plešočega, lesketajočega, veselega in površinskega.
V nasprotju s poraznim glasbenim okusom je skladatelj v Italiji občudoval zelo lepe glasove,
ki so se mu zdeli zvočni in ostri, hkrati pa mehki in voljni,21 toda to je na ţalost vodilo v smeri
zlorabe pretiranih koloratur na račun vsebine in Berliozu se je zdelo, da so si vse italijanske
melodične fraze zaradi tega podobne, zlasti pa končne kadence. Vsi glasbeni elementi so se
podrejali bogovom – pevcem. Glasbeni karakter se je povrh vsega vedno trudil zabavati, tudi
v operah seriah. Edina izjema so bili po Berliozovem mnenju Bellini in njegovi posnemovalci.
Splošni glasbeni vtis, ki ga je na Berlioza naredila Italija, je tako mogoče povzeti z besedami:
»Glasba je za Italijane zgolj uţitek čutov, nič drugega. Za ta lep izraz misli nimajo nič več
spoštovanja kot do umetnosti kulinarike. Ţelijo partiture, kjer lahko takoj, brez refleksije, celo
brez pozornosti prebavijo snov – kot bi to storili z obrokom makaronov.« (247-248)
Skladatelj se je z velikim olajšanjem vrnil v Francijo.

21

O italijanskih glasovih skladatelj razpravlja na strani 251.
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6.2. Prvo potovanje v Nemčijo

Berlioz se je prvič podal v Nemčijo decembra 1842. Potoval je v druţbi svoje zunajzakonske
partnerke Marie Recio, vendar je to v svojih spominih zamolčal (Marie Recio ni niti enkrat
samkrat v svoji avtobiografiji imenoval z imenom niti ni omenil tega, da je bila pevka). Ta
glasbena turneja, kjer je bil hkrati v vlogi organizatorja, skladatelja ter dirigenta, je trajala
pribliţno pol leta, v tem času pa je imel 15 koncertov in okoli 50 vaj (v Pariz se je vrnil maja
1843). Celo tako dinamični osebnosti, kot je bil on, se je vse skupaj na trenutke zdelo
hektično. Spoznal je mnogo izvrstnih glasbenikov, se veliko naučil in iz Nemčije v Francijo
občasno pošiljal tudi pisma. A ta pisma, ki so bila kasneje zbrana in izdana po njegovi smrti,
niso pisma, ki jih je Berlioz vključil v svojo avtobiografijo z namenom podati podroben opis
svojih nemških glasbenih izkušenj. Pisma, ki so sestavni del njegove avtobiografije, je napisal
kmalu po povratku iz Nemčije in jih objavil najprej v dnevniku Débats (prvo je izšlo 13.
avgusta 1843), nato pa še v Voyage musical. V prvem pismu je opisal svojo brezplodno pot v
Bruselj, Mainz in Frankfurt ter pismo naslovil na prijatelja, samoukega skladatelja, Augusta
Morela. V drugem pismu Berlioz opisuje pot v Stuttgart in Hechingen, posvetil pa ga je
Narcisseu Girardu, dirigentu pariške opere Opéra-Comique, s katerim sta bila tedaj še
prijatelja, preden sta kasneje postala rivala. Tretje pismo je namenjeno Franzu Lisztu, ki je bil
Berliozov zelo dober prijatelj, v njem pa Berlioz opisuje svojo izkušnjo v Mannheimu in
Weimarju. Četrto pismo je posvečeno Stephenu Hellerju, pariškemu pianistu in skladatelju
madţarskega rodu, ki je bil zlasti zadnja leta Berliozovega ţivljenja eden njegovih najbliţjih
prijateljev. To pismo govori o leipziški izkušnji, kjer je Berlioz po mnogih letih znova obnovil
stik z Mendelssohnom. Peto pismo je posvečeno slavnemu violinistu Heinrichu Wilhelmu
Ernstu in v njem skladatelj govori o svojih dveh koncertih v Dresdnu. Naslednje, šesto pismo
je naslovljeno na slavnega pesnika Heinricha Heineja, Berliozovega prijatelja, in v njem
Berlioz podrobno oriše svoje gostovanje v Braunschweigu ter zelo na kratko povzame svoj
koncert v Hamburgu. Naslednja postaja na njegovi poti je bil Berlin, ki mu je Berlioz namenil
kar tri pisma. Prvo je posvetil pesnici in skladateljici Louise Bertin, ki je bila hči Berliozovega
delodajalca, ustanovitelja in direktorja časopisa Journal des Débats ter sestra časopisnega
odgovornega urednika. Drugo berlinsko pismo na naslovnikovo ţeljo opisuje glasbene
izvedbe, ki jim je Berlioz prisostvoval v Berlinu, posvečeno pa je Françoisju-Antoineu
Habenecku, ki je veljal za enega največjih tedanjih evropskih dirigentov in s katerim sta imela
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z Berliozom zelo zapleten in nekoliko rivalski odnos. Habeneck, ki je bil tudi violinist in
skladatelj, je skoraj dvajset let dirigiral orkestru pariškega konservatorija in pariškemu
opernemu orkestru. Zadnje berlinsko pismo je naslovljeno na violončelista Desmaresta, pri
katerem se je Berlioz morebiti zmotil pri črkovanju (po mnenju urednika Berliozovih
Spominov Pierrea Citrona se je njegov priimek v resnici morda pisal Desmarais). Zadnje,
deseto pismo je posvečeno Georgeu Alexandru Osbornu in opisuje Berliozova koncerta v
Hannovru in Darmstadtu.
V svojem pismu Ernestu Berlioz obrazloţi logiko svoje poti po Nemčijo. Nekateri znanci so
mu namreč očitali, da svoje potovanje ni pričel z obiskom Berlina ali Dunaja, temveč je sprva
koncertiral v manjših nemških krajih. Pojasnil je, da je bil pri tem povsem odvisen od
zunanjih okoliščin. Po izkušnji, ko je svojo prvo nemško destinacijo, Frankfurt, obiskal
zaman, je bil pri načrtovanju poti bolj previden in se je vedno vnaprej pozanimal, kakšne
moţnosti ima v nekem kraju za izvedbo koncerta, preden se je tja odpravil fizično. Tako iz
Münchna kot iz Berlina so mu sporočili, da so gledališča v tistem obdobju zasedena in svoj
itinerarij je skladatelj nato prilagodil okoliščinam. Odločil se je dvoje: kot prvo prirediti svoja
glasbena dela glasbenim zmogljivostim manjših krajev, da bi jih tako lahko izvedel skoraj
kjerkoli; in kot drugo biti odprt do vsega – vse videti in slišati.
Berlioz je povsod v Nemčiji opaţal red in pozornost ter resnično spoštovanje do glasbenih
mojstrov. Skladatelji so v Nemčiji praviloma vodili vaje ter dirigirali izvedbe lastnih del, ne
da bi to profesionalne dirigente kakorkoli prizadelo. Za Berlioza je bilo to pravo »razodetje«,
saj so bili tedanji francoski običaji diametralno nasprotni temu. Sam je v Franciji zaradi ţelje,
da bi svoja dela dirigiral sam, večkrat izkusil zamero in uţaljenost uveljavljenih dirigentov. V
Nemčiji je opere večjega formata ter vse pomembnejše skladbe, katerih avtorji so bili mrtvi
ali odsotni, dirigiral kapelnik, ki je bil ponavadi tudi sam spreten skladatelj. Manjše opere in
balete je dirigiral koncertni mojster, ki je igral tudi prvo violino. Njegova naloga je
vključevala skrb za detajle glasbenega materiala, za opremljenost inštrumentov ter za lokovne
načine. V nasprotju s kapelniki in koncertnimi mojstri pa se nemški zborovski vodje po
Berliozovih izkušnjah niso odlikovali z nadpovprečnimi sposobnostmi – večina med njimi je
bila tudi slabih pianistov. Gledališki zbori, ki jih je Berlioz srečeval v Nemčiji, so bili
posledično zelo povprečni, z izjemo Berlina, Frankfurta in Dresdna.
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Berliozova turneja bi se morala začeti v Bruslju, toda pevka Nathan-Treillet, ki je bila v
belgijski prestolnici glasbena zvezda in ki naj bi na koncertu nastopila, je zbolela in s tem
nehote ogrozila celoten projekt. Društvo Société de la Grande Harmonie, ki je Berlioza
povabilo v Belgijo, se namreč ni moglo sprijazniti z izgubo priljubljene zvezdnice in tako so
nazadnje odpovedali celoten koncert. Berlioz bi se sicer lahko povezal z drugo glasbeno
organizacijo v mestu, z bruseljsko Filharmonijo, in zdruţil gledališke glasbenike z učenci
konservatorija, a je zaradi stroškov, ki bi jih tak projekt zahteval, in pomanjkanja časa to
misel opustil ter je raje odhitel v Frankfurt, kjer je ţe imel dogovorjena dva koncerta. Vmes je
hotel na poti s svojo glasbo razveseliti še prebivalce Mainza, saj je slišal, da je avstrijska
vojaška godba tam leto poprej z veliko uspeha izvedla več njegovih uvertur, toda vojaškega
regimenta tam ni bilo več, drugega orkestra pa niso imeli in tako je tudi ta načrt padel v vodo.
A teţavam še ni bilo konec. Po prihodu v Frankfurt ga je čakalo naslednje razočaranje.
Nastopiti bi moral v gledališču, kjer sta ravno tedaj nastopali italijanski sestri violinistki
Teresa in Maria Milanollo, toda ti sta tako obnoreli frankfurtsko občinstvo, da je direktor
gledališča, Karl Wilhelm Ferdinand Guhr, ki je bil tudi Berliozov gostitelj, skladatelja po sili
razmer zaprosil, da njegov koncert v tej vsesplošni maniji sester Milanollo prestavijo. Za
tolaţbo ga je povabil na uprizoritev Beethovnovega Fidelia, ki ga je sam dirigiral – kar se je
izkazalo za pametno potezo, saj je bil Berlioz nad izvedbo navdušen. Pri opisovanju tega
koncerta je skladatelj v pismu Morelu za hip skočil v dobro znano vlogo glasbenega kritika in
opisal kvalitete pevcev ter sestavo orkestra, dotaknil pa se je tudi (presenetljivo hladnega)
odziva občinstva.
Ganila ga je sopranistka Elisa Capitain v vlogi Leonore, zlasti njeno preprosto, čisto in
naravno petje. V svoji francoski analitični objektivnosti je Berlioz priznal, da gospodična
Capitain ni briljantna pevka v strogem pomenu besede, vendar pa je zapisal tudi, da bi med
vsemi pevkami, ki jih je v Nemčiji slišal peti v sorodnem ţanru, izbral prav njo. Barva
njenega glasu ji je omogočala izraţati globoka obrzdana čustva, ki pa so lahko v skladu z
zahtevami vloge kadarkoli izbruhnila. Znala je pritegniti pozornost in ganiti.
Imena tenorista, ki je igral vlogo Florestana, si Berlioz ni zapomnil, saj ga ta ni z ničemer
prevzel. Toda češki baritonist Johann Baptist Pišek, ki je nastopal v vlogi guvernerja, je pred
Berliozom prvič dokazal svoje izjemne umetniške sposobnosti. Skladatelj ga je opisal takole:
»Ima čudovit glas baritona, oster, proţen, čist in dovolj velikega razpona; njegova zunanjost
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je plemenita, njegova postava vzravnana, mlad je in poln ognja!« (318) Berlioz je obţaloval
le, da nadarjeni baritonist ne govori francosko.
Analiziral je tudi zbor in orkester in ugotovil, da so pevci dobri, imajo sveţe glasove in so
izvedbo skrbno pripravili, le da jih je bilo za njegov estetski občutek premalo: pribliţno
štirideset glasov. Po Berliozovih slušnih zaznavah večje zvočne mase namreč zabrišejo
določeno rezkost, ki jo je mogoče slišati v manjših zasedbah. Ker pa je zbor frankfurtskega
gledališča slišal le na koncertu in ne pri branju prima vista ali na vajah, se je vzdrţal
dokončne ocene njihovih zmogljivosti in odgovora na vprašanje, ali so frankfurtski zboristi
»glasbeniki« v pravem pomenu besede ali ne.
Gledališki orkester se mu je zdel odličen in v vseh pogledih vreden občudovanja, zlasti ob
upoštevanju dejstva, da so gledališki orkestri ponavadi manj izpostavljeni in imajo v
primerjavi s pevci solisti bolj spremljevalno vlogo. Navdušile so ga orkestrske nianse in
zvočne barve ter samozavestni nastop, ki je bil popolnoma usklajen in je deloval kot eno.
Razčlenil je tudi orkestrsko zasedbo, ki je bila reprezentativna za vse manj pomembne
orkestre večine nemških mest: 8 prvih in 8 drugih violin, 4 viole, 5 violončel, 4 kontrabasi, 2
flavti, 2 oboi, 2 klarineta, 2 fagota, 4 rogovi, 2 trobenti, 3 pozavne in ene pavke – skupaj 47
instrumentalistov. Po hamburški postavitvi so bili kontrabasi postavljeni v ravni vrsti na
sredini odra; na desni strani so stala godala, na levi pa pihala in trobila. Pavke in pozavne so
se nahajale na skrajnem desnem koncu. Berlioz ni imel priloţnosti, da bi orkester preizkusil
pri simfoničnem študiju (njegovo hitrost dojemanja, njegove zmoţnosti pri razgibanem ali
humorističnem stilu in njegovo ritmično zanesljivost), saj z njim ni nastopil, vendar pa se je
zanesel na zagotovilo dirigenta Guhra, ki mu je zatrdil, da hamburški orkester ni bil pri
simfonijah nič slabši kot v operi.
Pri izjemno uspešni izvedbi Beethovna je skladatelja najbolj od vsega presenetil odziv
občinstva. Deset do dvanajst poslušalcev je na koncu malo zaploskalo in to je bilo vse. Guhr
je bil mnenja, da frankfurtska malomeščanska publika ničesar ne razume, kar je Berliozu dalo
misliti. Dobil je idejo, da bi zdruţili inteligentno, senzitivno poslušalstvo frankfurtskega
visokega razreda (v katerem so se mnogi resno ukvarjali z glasbo), a mu ni preostalo časa, da
bi to svojo zamisel realiziral. Prav tako mu ni uspelo slišati slovite frankfurtske Pevske
akademije svete Cecilije. Pred odhodom iz Frankfurta pa se je kljub vsemu utegnil sestati (in
obnoviti znanstvo) s starim nemškim prijateljem Ferdinandom Hillerjem, skladateljem in
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pianistom, ki je precej časa preţivel v Parizu. Ferdinand Hiller mu je očitno odpustil, da mu je
Berlioz pred več kot desetletjem na nek način »speljal« dekle, v katero je bil Hiller tedaj
zaljubljen – Camille (s pravim imenom Marie) Moke.
Pot iz Frankfurta je skladatelja vodila v Stuttgart, še pred odhodom pa se je pozanimal o
glasbenih izvedbenih zmoţnostih tega mesta, saj so bili stroški prevoza glasbenih partitur, ki
so tedaj potovale še s poštnimi kočijami, zelo visoke. S seboj je nato vzel le dve simfoniji, eno
uverturo in nekaj pevskih skladb oziroma glasbenih odlomkov, večino glasbenega materiala
pa je pustil v Frankfurtu in ga zaupal Guhru. Ob prihodu v Stuttgart se je Berlioz najprej
obrnil na nemškega muzikologa, doktorja Gustava Schillinga. Kljub pozitivnemu vtisu, ki ga
je mlad energičen Schilling naredil na Berlioza, sta imela teţave s sporazumevanjem, zlasti
zaradi Schillingovega pomanjkljivega znanja tujih jezikov. Nazadnje sta se trudila pogovarjati
v nekakšni mešanici latinščine in francoščine, ki pa je zadostovala le za zelo elementarno
komunikacijo. Schilling je Berliozu nazadnje predočil dve moţnosti. Prva je bila nastopiti v
gledališču, kar bi ga razbremenilo vsakršnega organizacijskega dela (izdajanja vstopnic,
oglaševanja, skrbi za glasbeno opremo) in bi bilo zastonj, obenem pa bi mu (vsaj po
Schillingovem mnenju) zagotovilo prisotnost kralja Wilhelma I ter celotnega dvora. Druga
moţnost je bil koncert v dvorani Redute, ki je bila pravzaprav namenjena glasbenim
izvedbam, vendar pa bi v tem primeru stroške orkestra nosil Berlioz, na njegova ramena pa bi
padla tudi celotna organizacija prireditve; povrh vsega bi lahko kar pozabil na počastitev
dogodka z obiskom njegove visokosti. Berlioz se je torej po Schillerjevem nasvetu napotil
naravnost k upravniku gledališča, baronu Topenheimu, da bi koncert izvedli v gledališču.
Topenheim ga je ljubeznivo sprejel, mu obljubil, da bo še istega večera govoril s kraljem, a
mu je razkril tudi dejstvo, da je bila Reduta pravzaprav njihov edini primeren prostor za
izvedbo koncertov in da so zaradi slabe akustike gledališke dvorane v stuttgartskem
gledališču ţe dolgo tega prenehali prirejati kakovostne glasbene dogodke. Berlioza so ta
iskrena pojasnila zbegala in je za mnenje zaprosil še Petra Josefa Lindpaintnerja,
stuttgartskega kapelnika (ki naj bi v Mendelssohnovih očeh veljal za najboljšega nemškega
dirigenta). Lindpaintnerjev kategoričen odgovor je bil: za resen koncert je primerna le Reduta.
Berliozu je zagotovil, da je Stuttgart, gledano z glasbenega stališča, povsem nepomemben
kraj, in to kljub temu da je mesto igralo vlogo kraljeve rezidence. Berliozu je razloţil, da
mesto glasbenikom ne omogoča niti zasluţka niti publike. Vendar pa je Lindpaintner Berlioza
vseeno spodbudil k izvedbi lastnih del in mu kasneje pomagal pri organizaciji koncerta.
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Zatrdil mu je, da bodo orkestrski glasbeniki zadovoljni ţe, če bo Berlioz v njihovo
pokojninsko blagajno prispeval simboličen znesek 80 frankov in da si bo orkester štel celo v
čast pripraviti in izvesti njegova dela.22 Lindpaintner je Berliozu tako še isti večer omogočil
srečanje s svojim orkestrom23 ter francoskemu gostu sluţil kot prevajalec, ko je Berlioz na
kratko nagovoril glasbenike. Ti so Berliozovo ponudbo sprejeli, skladatelj pa si je ob njihovi
izvedbi Čarostrelca lahko ustvaril prvi vtis njihovih orkestrskih zmogljivosti. Prvi vtis je bil
dober: zdeli so se mu mladostni, polni moči in ognja. Nasprotno si o pevcih skladatelj ni
ustvaril najboljšega mnenja in si (v nasprotju z večino glasbenikov drugih mest) ni zapomnil
niti imen solistov, le barve njihovih glasov. Sopranistka v vlogi Agate je imela zvočen, a trd
in neupogljiv glas, sopranistka v vlogi Anice pa sicer ni imela večjih teţav z vokalizacijo, a je
pogosto pela netočno. Še najboljši je bil bariton v vlogi Kasparja. Zboristov je bilo premalo,
bili pa so tudi prepovršni in nezainteresirani. Niso izrazili niti glavnih dinamičnih nians: vse je
bilo mezzoforte; splošni vtis, ki so ga oddajali, pa je bila zdolgočasenost. Orkester je bil v
svoji profesionalnosti njihovo pravo nasprotje. Obsegal je 16 violin, 4 viole, 4 violončela, 4
kontrabase in dovolj veliko število pihal, trobil in tolkal, da so lahko mirno izvedli večino
sodobnih oper.24 Orkester se je odlikoval po zelo dobrem branju not in si zasluţil
skladateljevo oznako »neustrašnih bralcev« (326), saj so ţe ob prvem branju izrazili ne le
pravilne note, temveč tudi ţeleno dinamiko in ritem. Berliozu so segli globoko v srce, ker
pred tem še ni naletel na tako celovito glasbeno izobraţene ustvarjalce. Stuttgartski orkester
se je poleg tega odlikoval tudi po izvrstni harfi – kar je bila v Nemčiji v tistem času prava
redkost. Skladatelj je v osuplem poskusu razlage pojava vsesplošnega nemškega pomanjkanja
sposobnih harfistov razpredel krajšo teorijo moţnih vzrokov za ta manko. Menil je, da
odgovornost za nastalo situacijo v veliki meri nosijo sami nemški skladatelji, ki v svojih delih
harfi niso namenili omembe vredne vloge: od Mozarta, Webra, Haydna in Beethovna do
Glucka, ki je v svojem Orfeju harfi naklonil le zelo lahek part za eno roko (poleg tega pa je
bila ta opera izvedena v Italiji). Posledica te skladateljske brezbriţnosti se je kazala v
poraznem pomanjkanju sposobnih nemških harfistov, ki je bilo po Berliozovem mnenju
sramotno (po njegovem bi vsak orkester, ravno nasprotno, moral imeti vsaj dve harfi). Toda
22

Kralj Wilhelm I po Lindpaintnerjevih izkušnjah v nobenem primeru ni hodil na koncerte in je bila zato njegova
prisotnost na koncertu zanj povsem brezpredmetna.
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Med koncertnim premorom izvedbe Webrovega Čarostrelca.
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Berlioz je morda pozabil natančne številke instrumentalistov omenjenih sekcij in jih je zato izpustil.
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harfist stuttgartskega orkestra, Gottlieb Krüger, je v tem pogledu vsaj malo reševal nemško
čast, četudi očitno ne dovolj, da bi se Berlioz ustavil pri podrobnejši analizi njegovih odlik in
se je zadovoljil zgolj z njegovo omembo.
Harfistov oče, Gottlieb Krüger starejši, je v orkestru opravljal vlogo prvega flavtista in
Berliozu je ostal v spominu po nenapisanih okraskih, ki jih je dodajal svojemu partu ter po
slabem in starem inštrumentu, ki mu je onemogočal čistejši ton. Nasprotno pa so se violine
Berliozu zdele odlične. Večinoma so pripadale isti violinski šoli koncertnega mojstra
Wilhelma Bernharda Moliquea, kar je prispevalo k njihovi uigranosti in zlasti tehnični
enotnosti. Poleg iste metode igranja jih je zdruţevalo tudi veliko spoštovanje in občudovanje
do nekdanjega učitelja in tedanjega skupnega vodje, Moliqua. Berlioz se ga je spominjal še iz
časov, ko je ta nastopal v pariškemu konservatoriju, kjer je nanj naredil vtis z energično igro
(ki pa je bila po Berliozovem mnenju premalo niansirana) ter s širokim in strogim stilom.
Tudi drugi koncertni mojster, Habenheim, se mu je zdel opazno zgrajen umetnik in
izpopolnjen v vseh aspektih. Imel je priloţnost slišati celo eno njegovih kantat, ki sta jo po
njegovem odlikovali čista harmonija in dobra instrumentacija. Poleg violin je Berlioz
pozitivno ocenil tudi druga godala ter na splošno vsa pihala in trobila. Izstopala sta prvi
klarinet in prva oboa, medtem ko je bil prvi fagotist, Wenzel Neukirchner, pravi virtuoz. Toda
fagotist je imel na ţalost na voljo le slab fagot, kar se je poznalo v slabi intonaciji, Berliozu pa
ni ušlo niti, da se je Neukirchner malce prerad šopiril s teţkimi deli svojega parta.
Med stuttgartskimi hornisti je Berlioz izpostavil Ernsta Schunckeja, ki je (tako kot
frankfurtski hornisti) visokim notam dodajal ne ravno posrečen bakren prizven. Kljub temu pa
so nemški rogovi, trobente in basovske tube Berlioza pozitivno presenetili: za razliko od
francoskih inštrumentov na ventil so bili vsi po vrsti cilindrični (kromatični). Nemčija je bila
v tem pogledu zelo napredna in cilindrična trobila so bila (v nasprotju s Francijo) v rabi po
vsej deţeli. Na tem področju je Nemčija sledila tehničnim izpopolnitvam belgijskega
inovatorja Adolpha Saxa, ki je zagnano razvijal in dokazoval večjo učinkovitost cilindričnih
inštrumentov, a v Franciji tedaj ni imel večjega uspeha (kljub temu, da je deloval v Parizu).
Francija je po Berliozovem mnenju stopicala daleč zadaj in je bila pri usvajanju novosti in
sprejemanju Saxovih idej več kot deset let za Nemčijo. Kljub temu pa je Berlioz med
cilindričnimi novinkami v Nemčiji naletel na eno izjemo. Stuttgartske vojaške trobente z
dvema ventiloma so imele po njegovi oceni edine med cilindričnimi inštrumenti dejansko
slabšo zvočnost in barvno kvaliteto od svojih predhodnic. V nasprotju z njimi stuttgartskim
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pozavnam ni bilo mogoče očitati nobene pomanjkljivosti. Orkestrski zvok so obogatile z
močnim tonom, prvi pozavnist, Schrade, pa je povrh izstopal s svojim talentom. Poznali so ga
celo v Parizu, kjer je v preteklosti igral v orkestru. Iz svoje tenorske pozavne je znal po
Berliozovem pričevanju izvabiti čudovit ton; svoj inštrument je poznal do obisti in se z
lahkoto poigraval najteţjimi pasusi. Njegova izjemna posebnost je bila sposobnost na pozavni
proizvesti tri- ali štiriglasje. Schrade je tako v Stuttgartu med korono v neki fantaziji v
osuplost občinstva v zaporedju: F-C-A-Es izvedel dominantni septakord B-dura. Znanstveno
razlago tega večzvočja je Berlioz prepustil kar akustikom, sam pa je izrazil upanje, da bodo
skladatelji znali izkoristiti nove moţnosti pozavne, ki se jim s tem novim odkritjem odpirajo.
Po pozitivnem slušnem preizkusu, ko je Berlioz stuttgartski orkester prvič slišal pod
Lindpaintnerjevo taktirko v izvedbi Webrovega Čarostrelca in kasneje še v Auberjevi operi
Nemo dekle iz Porticija (La Muette de Portici), je orkester lahko na vajah preizkusil tudi sam.
Ţe na prvi vaji Fantastične simfonije in uverture nedokončane opere Francs-Juges se je
izkazalo, da so stuttgartski glasbeniki izvrstni bralci, ki so ţe ob prvem branju razvozlali vse
zahtevne ritmične zapletenosti, ki jih je bilo treba v Parizu natančno in dolgo vaditi. Berlioz je
ob prvem branju pričakoval veliko začetnih napak, zlasti v uverturi in finalu simfonije, a je
bilo v njegovo izjemno osuplost potrebno izpostaviti eno samo napako. Pred koncertom so
imeli vsega skupaj le dve vaji. Vse je ţe kazalo na to, da se Berliozu obeta zelo uspešen
koncert, potem pa je na dan izvedbe zbolela (ali se naredila bolnih) polovica violinistov.
Koncert je tako precej izgubil na moči, vendar pa je po skladateljevem mnenju vseeno
izzvenel inteligentno, točno in toplo. Udeleţil se ga je celo dvor s kraljem Viljemom I na čelu.
Publika je najbolje sprejela Adagio Prizora na polju (3. stavka) in Finale Simfonične
simfonije, všeč pa jim je bila tudi uvertura. Najbolj neopaţena je šla mimo Koračnica
romarjev iz Harolda. Berlioz je ugotovil, da ta stavek pride do izraza le v sklopu celotnega
dela ali kadar so zaigrani skupaj vsaj prvi trije stavki, ločeno pa ne zablesti v vsem svojem
sijaju in je kasneje pazil, da napake samostojne izvedbe ne bi ponovil.
Koncertu so sledile čestitke prisotnih, med katerimi so bili kralj Viljem I, grof Neipperg ter
princ Jérôme Bonaparte. Vendar pa glasbeniki (čigar mnenje je Berlioz cenil bolj kot mnenja
glasbenih ljubiteljev in aristokracije) nad njegovimi deli niso bili ravno navdušeni.
Lindpainterju je bila všeč le uvertura in Berliozu se je zdelo, da simfonijo naravnost sovraţi.
Po Berliozovem občutku je bil koncertni mojster Molique ravnodušen do vsega, muzikologa
Schillinga pa naj bi bilo po njegovem celo sram, da mu je pomagal z začetnimi nasveti, saj naj
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bi se mu Berliozova glasba po skladateljevem mnenju kar malo gnusila. Toda to Berliozovo
oceno lahko vzamemo z rezervo, saj je ta isti Schilling kot svetovalec princa HohenzollernHecghinena nato pisal princu Frideriku-Viljemu in mu Berlioza priporočil. Skladatelj je nato
prejel vabilo prinčevega svetovalca barona Billinga v Schwarzwald in se iz radovednosti
odzval vabilu z obiskom tamkajšnjega dvora.
To kratko potovanje v Hechingen se je Berliozu, verjetno zaradi toplega prinčevega sprejema
(v nasprotju s potjo do tja, ki je bila mrzla, temačna in melanholična) vtisnilo v spomin kot
nekaj čarobnega. Pričakalo ga je praznovanje novega leta, veseli obrazi, bal ter princ –
človekoljub in velik glasben navdušenec. Njegov glasbeni entuziazem se je kazal tudi v tem,
da je glasbeno kapelo vzdrţeval kljub majhnosti svojega ozemlja. Berlioz ga je imel
priloţnost slišati peti lastne samospeve, pri katerih je napisal tako glasbo kot besedilo. Pel je
poznavalsko kot skladatelj, hkrati pa z izjemno toplino, ki je po Berliozovem mnenju
razkrivala široko srce in modrost duše. Zlasti dva izmed zapetih samospevov sta se Berlioza
globoko dotaknila: der Fischerknabe (Otroški ribič) in Schiffers Abendlied (Mornarjeva
večerna pesem). Grajsko glasbeno kapelo je vodil Thomas Täglichsbeck, ki ga je Berlioz
poznal ţe od leta 1836, ko je ta v Parizu izvedel eno od svojih simfonij. Berlioz ga je tedaj
ostro kritiziral, leto dni pozneje (2. aprila 1837) pa je ob ponovnem gostovanju iste kapele
spremenil mnenje. V svojih zapisih s potovanj po Nemčiji ga je označil kot glasbenika velikih
kvalitet in očitno ga je Täglichsbeck ob ponovnem nemškem snidenju zelo lepo sprejel, saj
mu je po svojih najboljših močeh pomagal izpeljati zastavljeni koncert. Berlioz je na voljo
dobil prinčevo kapelo, ki pa je od godal obsegala samo osem violin (in od tega tri zelo šibke),
tri viole, dve violončeli in dva kontrabasa, od ostalih sekcij pa po dva inštrumenta (dve flavti,
dva klarineta, dve oboi, dva fagota in dva rogova). Manjkale niso niti trobente, pozavne in
pavke, a si Berlioz zaradi njihovih majhnih glasbenih kompetenc z njimi pravzaprav ni mogel
kaj dosti pomagati. Dejal je celo, da vsakič, ko jih zasliši, obţaluje, da jih ni zaprosil, naj bodo
tiho … V nasprotju z njimi se je prvi violinist Stern izkazal za talentiranega virtuoza, za njim
pa ni zaostajal niti prvi violončelist Oswald ter še en neimenovani duhovnik kontrabasist.
Prva flavta, oboa in klarinet so bili odlični, drugi pihalci pa zadovoljivi, le pri trobilih –
fagotih in rogovih – so se kazale določena izvajalske pomanjkljivosti.
Ob tako majhni zasedbi je bil Berlioz prisiljen z veliko potrpljenja in dobre volje prirediti
svoja dela, da bi nato v treh dneh in s petimi vajami skupaj lahko pripravili program. Opustiti
je moral 3. in 4. rog, harfin part pa je kapelnik Täglischsbeck pri stavku Ples Fantastične
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simfonije zaigral kar na klavir. Teţji deli za trobento so bili izvzeti, saj jih trobentača nista
bila sposobna izvesti. Pozavnist je zaigral vsega skupaj le nekaj različnih tonov, drugod pa je
iz previdnosti molčal. Pavkistu je na koncertu pomagal šteti pavze sam princ Hechingena, ki
ga je tudi opozarjal na pravočasne vstope. Za solistične dele viole pri Haroldu je znova
poskrbel Täglischsbeck. Program je obsegal uverturo Kralja Leara, Koračnico romarjev, Ples
Simfonične simfonije in še nekaj drugih neimenovanih odlomkov. Berlioz je pri naštevanju
očitno zavestno izpustil izvedbo svoje melodije Mlad bretonski pastir, ki jo je na koncertu
zapela njegova ţivljenjska sopotnica Marie Recio (domnevamo lahko, da ni bil preveč
ponosen na njeno pomanjkanje talenta). Koncert se je odvil 1. januarja 1843, princ pa je nanj
zvabil številno poslušalstvo. Berlioz si je po koncertu naglas zaţelel, da bi princ njegova dela
nekoč slišal še v neokrnjeni izvedbi, na kar je princ odgovoril z obljubo, da ga vsekakor pride
poslušat v Pariz. Koncertu je sledila še večerja v prinčevi vili Eugenia, kjer je bil tokrat na
vrsti princ, da si je nekaj zaţelel, to pa je bilo, da bi Berlioz slišal eno od njegovih skladb za
tenorski glas, klavir in violončelo. Izvedli so jo skupaj: kapelnik Taglichsbeck na klavirju,
princ kot tenorski glas, Berlioz pa je na ţeljo zbranega občinstva odpel glas violončela.
Skladba je na koncu poţela velik aplavz, Berliozova nenavadna barva glasu pa je izzvala tudi
salve smeha.
Po vseh veselih in zabavnih pripetljajih se je Berlioz čez kakšen dan vrnil v Stuttgart. Tam je
v čakanju na odgovor iz Weimarja prisostvoval briljantni izvedbi Beethovnove uverture
Leonore pod taktirko Petra Josepha von Lindpaintnerja. Znova ga je osupnila hladna
zadrţanost poslušalcev, ki so mojstrovini komajda zaploskali, zvečer pa je pri mizi gostitelja
celo slišal pritoţbo, zakaj namesto »te nasilne glasbe brez petja« (335-6) ne izvajajo raje
Haydna. Berlioz se je ob tolikšnem preziru lahko le zgrozil in si v sebi mislil, da tako omejene
publike v Parizu vseeno nimajo … Berlioz je Lindpaintnerja v vlogi dirigenta sicer videl ţe
prej, ko je ta izvajal Webrovega Čarostrelca ter Auberjevo Nemo dekle iz Porticija, a mu je
tedaj ostalo v spominu zlasti to, da je Lindpaintner pri obeh slišanih izvedbah določil prehiter
tempo. Pozitivna plat te izkušnje je bila, da se je v Berliozovih očeh takrat sesul prevladujoči
francoski mit, da naj bi Nemci vse stavke upočasnjevali. Z nemško naglico se je Berlioz
nasprotno srečal tudi v drugih krajih, kot so Leipzig, Hamburg in Frankfurt, kjer so
Mendelssohn, Karl (August) Krebs in (Karl Wilhelm) Guhr vsi po vrsti določene stavke in
dela izvajali občutno prehitro (na primer Spontinijevo Vestalko ter Rossinijevega Mojzesa in
Hugenote). Berlioz, ki je ta dela poznal ţe iz Pariza, ni nič slepomišil in je pri takih primerih
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nemško izbiro tempa preprosto označil za nezvestobo originalu. Ta izkušnja ga je zagotovo še
bolj utrdila v prepričanju, da je najbolje, če skladatelj svoja simfonična in operna dela, dokler
le lahko, dirigira kar sam.
Ko je pozitivni odgovor iz Weimarja končno prispel, se je Berlioz odpravil na pot. Najprej se
je hotel spotoma ustaviti v kraju Karlsruhe in tam izvesti koncert, a ga je tamkajšnji kapelnik
Strauss obvestil, da bi moral počakati osem do deset dni, saj je v njihovem gledališču ravno
tedaj gostoval neki italijanski flavtist iz Piemonta. Berlioz se je tako, raje kot bi čakal,
odpravil v ne tako oddaljeni Mannheim. Mesto nanj ni naredilo prevelikega vtisa. Zdelo se
mu je pusto, mirno, hladno in brez izrazitega glasbenega navdušenja. Pošalil se je celo, da »…
glasbena strast njegovim prebivalcem ne krati spanca.« (336) Kljub temu pa je imel
Mannheim veliko pevsko akademijo in poleg gledališča še majhen orkester. Obe glasbeni
inštituciji je vodil kapelnik Vinzenz Lachner, brat tedaj slavnega skladatelja Franza Paula
Lachnerja. Berlioz je kapelnega mojstra označil za neţnega, plašnega, skromnega in
talentiranega umetnika, ki mu je povrh vsega hitro organiziral koncert. V program koncerta,
ki se je odvil 13. januarja 1843, so sprva vključili celotno drugo Berliozovo simfonično
pesnitev Harold v Italiji, a se je nato kmalu izkazalo, da je finalni stavek za pozavne preteţek
in so se mu morali odreči. Berlioz se drugih točk koncerta ob pisanju pisma Lisztu ni več
spominjal. Zapisal je, da je bilo violin zelo malo ter da so prve tri stavke simfonije v celoti
dobro izvedli, kar je impresioniralo publiko. Solo violo je izvedel neimenovan član orkestra,
ki je po Berliozovem mnenju sicer izkazal talent, ne pa tudi virtuoznosti. Orkester se je lahko
pohvalil z odličnim oboistom (ki je znal povprečno igrati tudi angleški rog), poleg njega pa so
izstopali violončelist Heinefetter (nečak slavnih šestih sester pevk z istim priimkom),
neimenovani orkestrski trobentači (ki jih je Berlioz označil za »pogumne«) ter precej dobra
harfa. Berlioz je pogrešal le ofikleid – basovsko trobilo, ki ga je sam v svojih delih rad
uporabljal, a ga v Nemčiji niso imeli skoraj nikjer (in je kasneje tudi šel iz rabe). V
Mannheimu ga je na Berliozovem koncertu nadomestila cilindrična pozavna, skladatelj pa je
kljub temu menil, da si inštrumenta sploh nista podobna.
Vojvodinja Stéphanie, ki je bila koncertu prisotna, je v Koračnici romarjev občudovala
barvitost, v Abruški serenadi pa impresijo srečnega miru lepih italijanskih noči. Berlioz ni
omenil mannheimskega nastopa Marie Recio, vendar ga je mogoče zaslediti v njegovem
pismu prijatelju Morelu z dne 16. ali 17. januarja, kjer v omembi njenih nastopov namiguje na
to, da je šlo za polomijo. »Prvih dvakrat se je zdelo znosno [v Stuttgartu in v Hechingenu],
44

toda zadnjič! ...« (336) Berlioz se je v mestu pravzaprav dolgočasil, kljub obisku uprizoritve
Bellinijeve Norme, ki jo je odpela Sabine Heinefetter in kjer je (četudi ne brezpogojno)
občudoval njen močen in gibek glas. Zdelo pa se mu je, da sopranistka ponekod prenapenja
visoke note, ki so tako po njegovem postale komaj znosne. Vseeno pa je bil mnenja, da
Sabine Heinefetter v Nemčiji nima tekmic, saj za razliko od ostalih pevk »zna peti«.
Naslednja postaja je bil Weimar, vendar je Berlioz ţe na poti zbolel za vnetim grlom in je
potreboval čas, da se je do prve vaje pred koncertom sploh postavil na noge. Pošalil se je, da
je ozdravel kar od veselja (pred novim koncertom). Kapelnik weimarske kapele je bil tedaj
Berliozov rojak in stari prijatelj Jean-Baptiste Chélard, ki mu je pomagal pri organizaciji,
skupaj z dirigentom Johannom Christianom Lobejem (ki je bil obenem flavtist, violist in
skladatelj). Upravnik gledališča, baron Spiegel, jim je dal na razpolago gledališče in orkester,
o zborih pa niso spregovorili niti besedice, saj so bili po Berliozovi oceni tako šibki, da je bilo
iz vljudnosti do njih bolje molčati. Edina pozitivna izjema je bil v Berliozovih očeh basist
Eduard Genast, ki je nastopal v glavni vlogi v Vampirju Heinricha Augustusa Marschnerja in
je bil po skladateljevih besedah pravi umetnik.
Weimarska glasbena kapela je bila po Berliozovi oceni ţe sama po sebi dobro sestavljena. Ker
pa sta Chélard in Lobe vedela za skladateljevo ljubezen do obseţnih zvočnih mas, sta mu, da
bi ga razveselila, poiskala še dodatne okrepitve godal. Na koncu je imel tako na voljo 22
violin in po sedem viol, violončel in kontrabasov. Med glasbeniki sta izstopala zlasti odličen
prvi klarinet in cilindrična trobenta, ki jo je igral gospod Sachse. Weimarski orkester na ţalost
ni premogel angleškega roga, harfe in ofikleida. Part za harfo je tako priredil gospod Montag,
mlad pianist, ki je nato harfin del tudi zaigral na klavir; ofikleid so nadomestili z močno
basovsko trobento, angleški rog pa s klarinetom. Berlioz je bil nad weimarskimi vajami
navdušen, saj so glasbeniki ţe poznali njegovo uverturo Francs-Juges (ki so jo bili ţe izvajali)
in zdelo se je, da njegova dela strastno sprejemajo. Na ţeljo orkestra je Berlioz na program
uvrstil tudi Fantastično simfonijo, glasbenike pa sta kasneje najbolj navdušila njen prvi in
tretji stavek – Sanjarjenje in Prizor na polju. Tretji stavek je na vaji, kjer so bili kot poslušalci
prisotni tudi glasbeni amaterji, vzbudil celo vzklike začudenja. Kapelnega mojstra, Chélarda,
je najbolj ganila Hoja na morišče, publika pa je po odzivu sodeč najbolje sprejela Ples in
Prizor na polju. Tudi uverturo Francs-Juges so sprejeli toplo in kot ţe dobro staro znanko.
Dvorana je bila polna, Berlioza pa so ob koncu zasuli z dolgimi aplavzi in pozivi, naj se vrne
na oder. Vladarjevi osebni sluţabniki so mu prenesli pohvale vojvode Leopolda, ob izhodu iz
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gledališča pa so ga pričakali weimarski znanci, ki jih je imenoval »novi prijatelji« (340) in s
katerimi se je nato poveselil do zgodnjih jutranjih ur.
Weimarski kapelnik Chélard je Berlioza spodbudil, naj za naslednji koncert piše Felixu
Mendelssohnu, ki ga je osebno poznal, in ga prosi za pomoč pri organizaciji glasbenega
dogodka v Leipzigu, kjer je Mendelssohn deloval kot kapelnik. Berliozu je bila ta spodbuda
dobrodošla, saj si je tudi sam ţelel obiskati Leipzig, a je imel glede pisanja Mendelssohnu
pomisleke. Nekoč sta bila sicer dobra znanca in sta dvanajst let pred tem (leta 1831) nekaj
časa prebila skupaj v Rimu, a Berlioz se je bal, da sta si njuna glasbena okusa tako različna,
da bi njegov glasbeni stil v Mendelssohnu vzbudil le odpor. Tedaj še ni poznal
Mendelssohnovega brezhibnega značaja, ki se je nato kmalu zatem izrazil ţe v njegovem
odgovoru:
»Moj dragi Berlioz, iz srca se vam zahvaljujem za vaše ljubeznivo pismo in da ste ohranili
spomin na najino rimsko prijateljstvo! Jaz ga ne bom pozabil do konca ţivljenja in veselim se
ţe, da vam bom to kmalu lahko povedal tudi ustno. Karkoli lahko storim, da bi vam bivanje v
Leipzigu naredil srečno in prijetno, bom naredil kot uţitek in obvezo. Mislim, da vam lahko
zagotovim, da boste zadovoljni z mestom, to je z glasbeniki in publiko. Nisem vam hotel
pisati, ne da bi se prej posvetoval z več osebami, ki poznajo Leipzig bolje od mene, in vsi so
potrdili moje mnenje, da boste imeli tukaj odličen koncert. Stroški orkestra, dvorane, objav,
itd., znašajo 110 srebrnikov: dobiček se lahko giblje med 6 in 800 srebrnikov. Tukaj boste
morali biti in zaključiti program ter vse, kar je potrebno, vsaj deset dni prej. Med drugim mi
direktorji abonmajskega koncertnega društva nalagajo, naj vas vprašam, če ţelite izvesti eno
od svojih del na koncertu 22. februarja v korist mestnim reveţem. Upam, da boste sprejeli
njihov predlog, po koncertu, ki ga boste imeli sami. Spodbujam vas torej, da pridete tako
hitro, kot boste le lahko zapustili Weimar. Veselim se, da vam bom lahko stisnil roko in vam
rekel: Willkommen v Nemčiji. Ne smejte se moji slabi francoščini, kot ste to počeli v Rimu,
temveč ostanite še naprej moj dober prijatelj, kot ste bili tedaj in kot bom jaz vedno vaš vdani
Félix MENDELSSOHN BARTHOLDY.« (341-2)

Berlioza je Mendelssohnovo toplo pismo pozitivno presenetilo. Njuno znanstvo je segalo še v
čas, ko sta oba kot mlada študenta prebivala v vili Medici v Rimu, Berlioz pribliţno leto in
pol, Mendelssohn pa vsega skupaj en mesec. Mendelssohn si tedaj ni ţelel, da bi se videlo, a
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mu Berliozov smisel za humor, njegovo norčevanje iz vsega in njegov značaj, ki ni bil brez
sledi domišljavosti, niso bili všeč. V pismu materi, ki ji ga je poslal malo pred odhodom iz
Rima, je tedaj enaindvajsetleten nemški skladatelj šest let starejšega Berlioza opisal kot »…
pravo karikaturo, brez iskre talenta« ter zapisal, da si včasih ţeli » … da bi ga poţrl.« (342)
Berlioz je to izvedel dosti kasneje ob posthumni izdaji Mendelssohnovih pisem. Maja 1864 je
svojim Spominom dodal opombo, kjer je dopisal, kako ga je Mendelssohn pred mnogimi leti
(sodeč po omenjenem pismu) doţivljal v Rimu. Sam se je spominjal, da sta se kot mladeniča
zbadala in skoraj nista znala izraziti mnenja o glasbi, ne da bi se medsebojno prizadela.
Mendelssohn tako ni skrival, kako malo je cenil Berliozovo kantato Sardanapale, s katero je
ta zmagal na natečaju pariškega inštituta, temveč je ves vesel pohvalil Berlioza, ko je ta
priznal, da mu lastni prvi stavek kantate (Allegro) tudi njemu samemu ni všeč. Nadalje je
Berlioza prizadel, ko je nehote izkazal začudenje ob dejstvu, da je Berlioz oboţeval Glucka.
Češ: le kako lahko nek tak glasbenik, kot je Berlioz, razume in ljubi vzvišenega Glucka?
Berlioz mu ni hotel ostati dolţan in je kmalu po tistem nekega dne, ko je pričakoval
Mendelssohnov obisk, na klavir nastavil nek tedaj dokaj neznan Gluckov odlomek brez imena
avtorja – arijo Asterie iz italijanske opere Telemaco. Ob prihodu si je Mendelssohn štel za
dolţnost, da skladbo, ki jo je takoj opazil, izvede. Menil je, da gre za kakšno sodobno
italijansko opero in jo je z največjim veseljem prav groteskno parodiral, dokler ga ni Berlioz v
nekem trenutku ustavil in ga z narejenim začudenjem vprašal, če ne mara Glucka. Potem je iz
tega potegnil še nauk in osuplemu Mendelssohnu zatrdil, da pozna Glucka bolje od njega.
Berlioz pač nikoli ni bil skromen. Mendelssohn si je v odnosu do njega včasih pomagal z
ironijo – v Berliozovi prisotnosti ni nikoli izgovoril imena Sebastiana Bacha, ne da bi zraven
dodal: »Vaš mali učenec!« (343) Berlioz pa je hotel izpodbiti Mendelssohnovo izjavo, da je
metronom nekoristen inštrument in da so glasbeniki, ki ob pogledu na partituro ne razberejo
tempa, bedaki. Le dan po tem, ko je Mendelssohn to nepremišljeno izustil, se je znašel v
situaciji, ko je hotel prebrati Berliozovo uverturo Kralja Leara in je po pozornem tihem
branju, preden je začel igrati, Berlioza zaprosil za točen tempo. »Le zakaj?« mu je ta odvrnil.
»Kaj mi niste včeraj dejali, da je glasbenik, ki ob pogledu na skladbo ne ugane tempa,
bedak?« (343)
Njuna razhajanja pa niso bila omejena le na področje glasbe, izrazila so se tudi na področju
osebne vere. Berlioz je bil neomajen ateist, Mendelssohn pa globoko veren. Nekoč sta ob
raziskovanju term Caracalle razpravljala o pozitivnih in negativnih posledicah človeških
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dejanj ter o njihovem povračilu v tem ţivljenju. Ko je Berlioz na neko Mendelssohnovo
religiozno prepričanje odvrnil z nespoštljivo zbadljivko, je ta nerodno stopil in se skotalil po
strmih stopnicah, povsem obtolčen. Berlioz tudi v takem trenutku ni znal odnehati. Stresal se
je od smeha in pri tem, ko je Mendelssohnu pomagal vstati, vzkliknil: »Občudujte boţjo
pravičnost! Jaz sem tisti, ki preklinja, vi pa padete.« (344) Od tedaj nista več načenjala
religiozno-filozofskih tem.
Kljub globokim značajskim razlikam pa sta Berlioz in Mendelssohn doţivela tudi bolj
spodbudne skupne trenutke. Mendelssohn je na primer Berliozu nekoč na klavirju zaigral
svojo uverturo Fingalove jame in ta jo je pri priči vzljubil. Nasploh pa ob branju Berliozovih
spominov dobimo občutek, da je bil Mendelssohn Berliozu veliko bolj potrebna opora kot
obratno. Berlioz je tako v vili Medici, kadar je bil potrt, večkrat zmotil Mendelssohna pri delu
in ta je vedno brez kakršnega koli godrnjanja ali slabe volje odloţil svoje pero in se usedel za
klavir, da bi Berliozu kaj po ţelji zaigral in ga potolaţil. Berlioz je tedaj ponavadi leţal
zleknjen na kavču in prepeval ob Mendelssohnovi spremljavi, ta pa ni skrival navdušenja, če
mu je bila kakšna pesem všeč. Mendelssohn je na primer zelo cenil Gluckovo Ifigenijo na
Tavridi, všeč pa so mu bile tudi nekatere Berliozove uglasbitve Moorovih pesmi. Ravno ko se
je Berlioz navadil tega zanj tako dobrodejnega poznanstva, je Mendelssohn po enem mesecu
brez slovesa odpotoval in od tedaj dvanajst let nista bila v stiku. Berlioz je ob njunem
ponovnem snidenju takoj opazil, da je Mendelssohn v času, ko se nista videla, razvil veliko
dobrote in miline. V umetniških principih pa ga je še vedno ocenjeval kot rigidnega in bil
mnenja, da Mendelssohn vse preveč ceni ţe pokojne skladatelje. Kljub temu pa je brez
omahovanja priznaval in Mendessohnu štel v dobro, da ni nikomur vsiljeval svojih pogledov.
Prvo srečanje skladateljev, ki se nista videla ţe vrsto let, se je zgodilo v Leipzigu v dvorani
Gewandhaus, kamor se je Berlioz napotil naravnost po prihodu v mesto. Tam je naletel ravno
na vajo Mendelssohnove nove kantate Prva Walpurgina noč (Die erste Walpurgisnacht).
Dvorana je imela popolno akustiko, orkester je bil izvrsten, zbor pa po Berliozovih besedah
čudovit. Vse to je pripadalo Koncertnemu abonmajskemu društvu. Berlioz je bil očaran nad
vsem – barvo glasov, inteligenco pevcev, natančnostjo in zanosom orkestra ter nad skladbo
samo. Zdelo se mu je, da je to najlepše, kar je Mendelssohn do tedaj ustvaril, vendar je
kasneje v opombi nove izdaje svojih Spominov dopisal, da takrat še ni poznal čudovitega Sna
kresne noči. Berlioz je v pismu Stephenu Hellerju nekoliko razčlenil Mendelssohnovo
kantato Prva Walpurgina noč, ki ga je tedaj na vaji slišal prvič. Najprej je na kratko razloţil
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vsebino. Kantata orisuje nočno zborovanje zgodnjih kristjanov, ko je ena od poganskih
skupnosti namenoma sabotirala njihove obrede pod goro tako, da so se njeni pripadniki
zamaskirali in med petjem duhovnika začeli ustvarjati neznosni trušč, da bi zvočno prekrili
himno in prestrašili vse prisotne. Berlioz je posebej občudujoče izpostavil prizor mističnega
prihoda poganskih zamaskiranih straţnikov ter »finalni zbor, kjer se duhovnikov miren in
poboţen glas v intervalih dviguje nad peklenskim truščem horde laţnih demonov in
čarovnic.« (345) Bil je tako navdušen, da ni vedel, kaj bi bolj pohvalil – orkester, zbor ali kar
celotni stavek.
V tem trenutku vsesplošnega zadovoljstva ob koncu vaje sta si skladatelja tako po dolgem
času oba dobre volje segla v roke in v hipu obudila spomine na svoja mlada dvajseta leta.
Berlioz pri tem ni izgubljal časa in je Mendelssohna pri priči zaprosil, naj mu podari svojo
taktirko – kar je ta rade volje storil pod pogojem, da mu tudi Berlioz podari svojo. Berlioz je
tako naslednji dan Mendelssohnu poslal svojo teţko hrastovo dirigentsko palico s pisemcem
pobratenja – po vzoru romana Poslednji Mohikanec. Led med njima je bil prebit in
Mendelssohn mu je v dneh, ki so sledili, pomagal pri organizaciji koncerta. Med drugim mu
je predstavil svojo desno roko, Ferdinanda Davida, koncertnega mojstra, dirigenta in
skladatelja, ki je povrh vsega odlično obvladal francosko in mu je bil v veliko pomoč. Berlioz
si je ţelel povečati orkester in je najel nekaj dodatnih glasbenikov, dokler ni namesto
šestnajstih imel štiriindvajsetih violin (kar je kasneje razburilo nekatere leipziške kritike).
Največ problemov so Berliozu predstavljali manjkajoča harfa, angleški rog, ki je bil v izjemno
slabem stanju, in ofikleid, ki ni bil v ničemur podoben francoski različici tega inštrumenta.
Ofikleid so nazadnje nadomestili s četrto pozavno, solo angleškega roga pa je prevzel prvi
klarinet. Največ dela je ostalo s harfo. Tudi sam Mendelssohn je moral pol leta prej za
izvedbo odlomkov svoje Antigone najeti harfista iz Berlina, s katerim je bil nazadnje povrh
vsega le povprečno zadovoljen. Berlioz je zato pisal s prošnjo za pomoč Karolu Lipinskemu v
Dresden in ta mu je velikodušno poslal svojega gledališkega harfista, Richterja. Izkazalo pa se
je, da je gospod Richter sicer sposoben violinist in pianist, toda na harfi šele začetnik. Na
koncertu je moral tako Mendelssohn na klavir zaigrati harfine sole in zagotoviti njene vstope.
Nasprotno pa se je orkester dolgega in zahtevnega programa naučil na samo dveh vajah.
Berlioza je osupnila njihova izjemna koncentracija in neprisiljen odnos do dirigenta. Na
koncertu so bili brezhibni. Program je med drugim obsegal uverturi Kralja Leara in FrancsJuges, Fantastično simfonijo ter Rêveries et caprices, kjer je violinski solo izvedel Ferdinand
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David ter si z njim prisluţil velik aplavz publike. Med glasbenimi kritiki je Berliozov koncert
v celoti poţel veliko polemike in bil tarča vročih razprav, kakršne je skladatelj v Parizu
izkusil na začetku svojega ustvarjanja, kakih deset let prej. Po tem koncertu je Berlioz za dva
tedna odpotoval v Dresden, od koder se je znova vrnil v Leipzig, da bi se pridruţil pripravam
dobrodelnega koncerta v organizaciji Koncertnega društva. Na razpolago je tokrat dobil
celotno Pevsko akademijo in to izjemno priloţnost se je namenil izkoristiti za izvedbo svojega
finala Romea in Julije (s tremi zbori). Zbor so sestavljali večinoma amaterji, nekaj pa je bilo
tudi poklicnih pevcev in učencev kapele svetega Tomaţa. Besedilo zbora je v nemščino ţe v
Parizu prevedel profesor Duesberg, treba pa ga je bilo še uskladiti z glasbo. Prepisovalci so
pri tem naredili veliko napak, ker niso upoštevali pravil nemške prozodije in tako je moral
nazadnje sam Mendelssohn za njimi popravljati zborovske tekste, da bi pevcem sploh
omogočil dostojno izvedbo. Nesebično je prevzel nase tudi osem dni trajajoče pevske priprave
na koncert, da ga je bilo Berliozu kar ţal, saj je sam ta del priprav smatral za manjvrednega. A
na svoje presenečenje je ugotovil, da Mendelssohn ob tem ne kaţe nikakršnega negodovanja
ali slabe volje – v nasprotju z Berliozom je bil vzor miline in potrpeţljivosti in vsaka njegova
pripomba je bila polna spoštovanja do sogovornika. Berlioz je, prav nasprotno, ţe zgolj ob
misli, da bi vadil z zborom, postal slabe volje. Jeza mu je ob takih priloţnostih stiskala grlo,
še preden se je vaja z zborom sploh začela. Povrh vsega bi Berlioza v Parizu osem dni vaj s
tolikšnim zborom stalo pravo premoţenje, zaradi česar tega dela doma praktično ni izvajal.
Ob Berliozovem povratku v Leipzig Mendelssohnovih vaj z zborom še ni bilo konec, a po
dveh dodatnih vajah je zbor finale obvladoval do zadovoljive mere. Razpoka se je pokazala
drugje – poklicni basist, ki je bil zadolţen za vlogo očeta Lovrenca, ni bil kos svoji nalogi.
Dan pred koncertom je Berlioz na splošni generalki spoznal, da je bil zaradi tega gospoda ves
trud sodelujočih zaman. Zahvalil se je vsem prisotnim in še posebej kapeli ter jim dejal, da
lahko odslej pozabijo na to delo, ki ga (zaradi omenjenega pevca) očitno ne bo mogoče
izvesti. Na poti domov ga je obhajala misel: »O pevci, ki ne pojete, tudi vi ste torej bogovi!
...« (350) Vendar pa dela s tem ni bilo konec. Najti je bilo treba način, kako zapolniti polurno
programsko vrzel. Zbor in orkester sta ob tej nenadni spremembi okoliščin radodarno pristala
na dodatno vajo, ki se je odvila na sam dan koncerta. Z njo so pripravili uverturo Kralja
Leara, ki orkestru na srečo ni bila neznana, ter ofertorij Berliozovega Rekviema. Na tej vaji je
bil prisoten tudi Robert Schumann, ki je svojo ganjenost strnil v stavek, ki ga je po vaji
namenil Berliozu: »Ta offertorium presega vse.« (350) Schumannovo mnenje je bilo za
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Berlioza neprecenljivo, saj ga je imel za enega najboljših skladateljev-kritikov. V kasnejši
opombi je, ne brez ironije, dodal, da je prejel tudi Mendelssohnovo pohvalo »enega vstopa
kontrabasa« (350) v spremljavi njegove romance Odsotnost. Tega dela prvotno v svojih
Spominih sploh ni omenil kot del programa. Na srečo pa so Berlioza poleg Schumannove
razveselile tudi druge pozitivne povratne informacije. Ko je na primer hotel ob svojem
odhodu iz Leipziga plačati zdravniku za njegove usluge, saj je bil nekaj dni bolan, je zdravnik
zaprosil le za avtogram in izpisano témo Berliozovega Ofertorija na koščku papirja, saj naj se
ga ne bi še nikoli dotlej nobena skladba tako dotaknila.
Ob koncu pisma o leipziški izkušnji je Berlioz naslovniku Stephenu Hellerju še zelo na kratko
in večinoma z nikalnicami, ki zgolj nakazujejo, kaj si v resnici misli, odgovoril na nekatera
njegova vprašanja. Na Hellerjevo poizvedovanje, ali ima pianistka Clara Schumann v Nemčiji
kakšnega tekmeca, ki bi ji pariral, je odgovoril nikalno. Na vprašanje, ali ima leipziška srenja
dober občutek za glasbo, ni hotel odgovoriti (iz česar lahko sklepamo, da bi bil odgovor
negativen, a se je raje vzdrţal). Podobno je napisal, da ne sme odgovoriti na Hellerjevo
provokacijo, ki naj bi opisovala leipziško prevladujoče stanje duha med glasbenimi ljubitelji:
»Ni drugega Boga kot je Bach in Mendelssohn je njegov prerok.« (351) Na zadnji dve
Hellerjevi vprašanji – ali je v Leipzigu slišal kako staro petglasno mašo z bassom continuom
in ali se leipziška publika po krivici zabava ob majhnih operah Gustava Lortzinga – ni znal
odgovoriti.
Med leizpiškima koncertoma je Berlioz za pribliţno dva tedna odpotoval v Dresden, kjer je
bil z upravnikom gledališča, baronom Lüttichauom dogovorjen za dva koncerta, 10. in 17.
februarja 1843. V mestu je srečal tudi dolgoletnega prijatelja, violinista Karola Lipinskega, ki
je v Dresdnu delal kot prvi koncertni mojster. Lipinski je orkestru razvnel ţeljo, da bi se pri
izvedbi Berliozovih del izkazali kot boljši od leipziškega orkestra (med mestoma je namreč ţe
tako obstajalo glasbeno rivalstvo) in ob tej dodatni spodbudi so se glasbeniki izjemno vneto
lotili dela. Imeli so štiri dolge vaje, dresdenska glasbena kapela pa bi po Berliozovem mnenju
sama od sebe zaprosila še za peto, če jim ne bi zmanjkalo časa. Na programu koncerta so se
znašli uvertura Kralja Leara, Fantastična simfonija, trije stavki Berliozovega Rekviema
(Ofertorij, Sanctus, Quaerens me), zadnja dva stavka njegove Pogrebne simfonije za dva
orkestra in zbor ter nekaj del za glas v spremljavi orkestra, med katerimi je bila tudi kavatina
iz njegove opere Benvenuto Cellini. Izvedba kavatine mu je povzročila več preglavic kot ves
preostali program. Omenjena melodija je bila namreč za gospo Wilhelmino Schroeder51

Devrient, ki so ji glasbeni odlomek prvi ponudili, previsoka. Naslednji sopranistki, Henriette
Wüst, ni bil všeč nemški prevod, zahtevala pa je tudi glasbene popravke in se je nazadnje
(zares ali pa namišljeno) prehladila. Tako je glasbeni odlomek nazadnje zapela ţena
koncertnega mojstra, Maschinka Schubert in bila za to nagrajena z velikim aplavzom.
Dresdenski orkester se je Berliozu zdel odličen. Pohvalil je angleški rog ter med hornisti v
svojem pismu Ernestu posebej izpostavil Josepha Rudolpha Levyja, ki ga je prepričal s svojo
virtuoznostjo. Cilindrične trobente so se mu zdele boljše od francoskih kornetov na premične
bate, občudoval pa je tudi vodjo violončel, Friedricha Dotzauerja. V orkestru ga je najbolj
presenetil kontrabasist, ki si je z Dotzauerjem delil pult, saj je bil po njegovi oceni veliko
prestar za muziciranje in je komaj še podpiral teţo svojega inštrumenta. Berlioz je ta pojav
velikega spoštovanja starejših označil za splošno nemško značilnost, saj se je z njim srečeval
po vsej Nemčiji. Sam je tovrstni izraz spoštovanja, kjer so starejši glasbeniki v orkestru ostali
tako rekoč do smrti, ocenil za neprimernega, ker ni bil v prid kakovosti glasbene izvedbe.
Včasih je moral napeti vse svoje sile, da starejši posamezniki, ki fizično niso bili več kos
zahtevnejšim skladbam, ne bi sodelovali pri izvedbah njegovih del.
Berlioz ni imel prevedenih zborov v nemščino, zato je upravitelj gledališča, gospod Winkler,
po francoskih predlogah improvizirano prevedel nemške verze in tako zborom omogočil
začetek vaj, samospevi pa so bili odpeti v različnih jezikih – latinščini, nemščini in
francoščini. Berlioz pri tem pojasnjevanju namenoma ni omenil svoje spremljevalke Marie
Recio, ki je v spremljavi orkestra odpela dve romanci, izmed katerih je bila ena Odsotnost iz
cikla Poletne noči. Omenil jo je sicer v prvi različici pisma, ki je bilo objavljeno v Débats:
»Gdč. Recio, ki se je tedaj nahajala v Dresdnu, je zelo prijazno pristala na to, da zapoje dve
romanci z orkestrom, za kar jo je publika galantno nagradila.« (353) V naslednji objavi istega
pisma v Voyage musical je sporno oznako »galantno« vljudno nadomestil z besedo
»primerno«, zelo verjetno na zahtevo Marie Recio.
Na koncertu je Berlioza doletelo neljubo presenečenje, ki ga je razbesnelo, pripravil pa mu ga
je prvi oboist. Ta je imel po Berliozovem mnenju sicer dober zvok, a je bil preveč nagnjen k
staremu stilu in pretiranemu okraševanju. Berlioz mu je zato na drugi orkestrski vaji dal jasno
vedeti, da v svoji glasbi ne ţeli nenapisanih okraskov, ki si jih je bil dovolil v začetnem solu
Prizora na polju Fantastične simfonije. Teh okraskov se je omenjeni oboist torej vzdrţal – vse
do koncerta, ko si je dal duška, ker mu tega nihče več ni mogel preprečiti. A pozitivnih
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izkušenj je bilo v Dresdnu še vedno veliko več od tovrstnih neprijetnosti. Berlioz je imel
priloţnost spoznati nekaj izjemnih glasbenikov, med katerimi je izstopal angleški harfist in
skladatelj Elias Parish-Alvars, ki se je ravno tedaj mudil v Dresdnu, kamor je pripotoval z
Dunaja. Berlioz ga je imenoval »harfni Liszt« (357) in ni skoparil s pohvalami: »Ne moremo
si zamisliti, kaj vse je uspel doseči od gracioznih ali energičnih efektov, izvirnih potez, še
neslišanih zvočnosti s svojim inštrumentom, ki je v nekaterih ozirih tako omejen.« (357)
Parish-Alvars velja za enega najslavnejših harfistov svojega časa in je bil s pomočjo pedalov
zmoţen ustvariti kombinacije, ki so do tedaj veljale za neizvedljive. To je storil tako, da je
najprej zaigral dvojne note v unissonu, nato pa z izjemno hitrostjo potegov in s spuščajočimi
se skoki malih terc povzročil, da je namesto diatonične lestvice Ces-dura zazvenel niz: Ces –
Ces – As – Ges – Ges – Es – Es. Berlioza pa so poleg njegove izjemne tehnike navdušile tudi
Parisheve skladbe, med njimi zlasti Fantazija o Mojzesu ter njegove variacije na zbor morskih
vil iz Webrovega Oberona.
Drugo pozitivno poznanstvo je bilo srečanje s tenorjem češkega porekla, Josephom Aloysom
Tichatchekom, ki je sodeloval na Berliozovem koncertu in tudi odpel solo v njegovem
Sanctusu. Njegov glas se je Berliozu zdel čist in ganljiv; pri njegovih dramatičnih scenah je
celo zaznaval neko posebno energijo. Berlioza je navdušil tudi njegov nekompliciran značaj,
ki ni imel v sebi ničesar zvezdniško razvajenega. Pri študiju skladb se je pevec izkazal za
izbrušenega bralca, pri petju pa kot ter umetnik preprostega stila, brez prevelikih okraskov, ki
so Berlioza odbijali.
V Dresdnu je imel Berlioz priloţnost slišati tudi dobro vojaško godbo, kjer mu je padlo v oči,
da so bili bobnarji resnični glasbeniki. Namesto ofikleidov so v orkestru uporabljali ruske
fagote in tube. Toda zvok trobil z jezičkom se Berliozu ni zdel čist, zato je v svojem pismu
predlagal, da bi te inštrumente zamenjali s Saxovimi klarineti, v podrobnejšo analizo orkestra
pa se ni ţelel spuščati in je raje nekaj napisal o lastnih koncertih. Lipinski se je na njih
izjemno izkazal v Romanci za violino in z violo solo v Haroldu. Uspeh drugega koncerta se je
Berliozu zdel večji od prvega, saj je publika izjemno dobro sprejela njegovo simfonijo Harold
v Italiji ter oba izvedena stavka iz Romea in Julije: Adagio in Praznovanje pri Capuletovih.
Največja čustva pa je pri poslušalstvu presenetljivo vzbudila Berliozova uglasbitev kantate
Peti maj, posvečena Napoleonovi smrti. Besedilo Pierra Jeana Bérangera je v nemščino
prevedel gospod Winkler in Berlioz jo je tako na svoji nemški turneji večkrat uvrstil na
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program. Povsod je naredila velik vtis, kar si je Berlioz razlagal kot ljub spomin Nemcev na
Napoleona.
Pri izvedbi koncerta sta Berliozu pomagala dresdenska kapelnika Carl Gottlieb Reissigier in
mlad Richard Wagner, ki je tedaj prvič nastopil v svoji novi vlogi vodje kapele, saj je bil na
svoj nov poloţaj ustoličen le dan po Berliozovem prihodu. Berlioz, ki je bil seznanjen z
Wagnerjevim neuspešnim bivanjem v Parizu, je bil Wagnerju tedaj še zelo naklonjen in je v
svojem pismu Ernestu (ki je bilo pravzaprav namenjeno širši pariški publiki) nekoliko
analiziral njegovo opero Rienzi v petih dejanjih. Razloţil je, da je opera daljša od običajnih in
so jo zato razdelili v dva dela in uprizorili v dveh večerih zapovrstjo. Berlioz je prisluhnil le
drugemu delu in si zgolj po enem poslušanju in še to le polovice opere ni mogel ustvariti
dokončnega mnenja o celotnem glasbenem delu, kljub temu pa so mu nekateri odlomki padli
v uho. Izpostavil je lepo molitev glavnega junaka Rienzija, ki jo je v zadnjem dejanju odpel
Tichatchek, in zmagoslavno koračnico pohoda na Olimpijo, pri kateri je cenil zlasti to, da je
bila »brez hlapčevske imitacije« (355). Pri svoji analizi je nekaj besed namenil tudi partituri
Wagnerjeve opere Večni mornar (ali Leteči Holandec), v kateri je občudoval »temačni kolorit
in nekatere viharne učinke v popolnem skladu z vsebino« (355), vendar pa je Wagnerja (v
pismu) opozoril na prepogosto uporabo tremola, ki jo je zaznal ţe pri njegovi predhodni operi
Rienzi. Ta pojav je Berlioz imel za neke vrste lenobo duha, ki od skladatelja ne zahteva
kakšne posebne inventivnosti. Svoje kritiko je podkrepil z argumentom, da se od vseh
orkestrskih učinkov ljudje najhitreje naveličamo prav neprekinjenega tremola – zlasti kadar ga
zgoraj ali spodaj ne spremlja kakšna pozornost vzbujajoča ideja. Ne glede na to majhno
pomanjkljivost pa je Berlioz odobraval in celo javno pohvalil odločitev saškega kralja, da je
Wagnerju ponudil sluţbo dresdenskega kapelnika, saj o mladeničevi nadarjenosti sploh ni
dvomil.25
Berliozovo bivanje v Dresdnu sta na svojstven način zaznamovali še dve veliki imeni tedaj ţe
preminulih umetnikov. Prvi je bil Carl Maria von Weber, drugi pa Johann Adolph Hasse.
Weber je v obdobju med letoma 1816 in 1826 vodil dresdenski orkester in ga menda tako
izuril, da je pri Allegru uverture Čarostrelca včasih dirigiral le prvih nekaj taktov, nato pa je
orkester prepustil kar samemu sebi, da so glasbeniki brez njegove pomoči delo izvedli do
konca. Berlioz, ki je bil velik Webrov občudovalec, si je štel v čast, da je med svojo nemško
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Strani 355 – 356.
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turnejo mogel dirigirati njegovemu nekdanjemu orkestru. Obţaloval je le, da mu med
bivanjem v Dresdnu nihče ni omenil Webrove druţine (vdove in otrok), ker bi jih, če bi vedel
zanje, z veseljem obiskal.
Drugo slavno ime, Johann Adolph Hasse, je bil Händlov in Mozartov sodobnik, v Dresdnu pa
je nekaj časa deloval kot kapelnik, tenorist in skladatelj. Ponosni meščani so Berliozu
pokazali nekatere Hassejeve partiture, a Berlioz v njih ni našel kakšnih posebnih kvalitet. V
svojem pismu je izpostavil je le Te Deum, ki se mu je zdel »pompozen in bučen kot zvonjenje
velikih zvonov na vso moč«. (359) Ne glede na to pa začuda ni nasprotoval mestnemu
izpostavljanju Hassejeve ustvarjalnosti, temveč je zgolj menil, da bi bil boljši način, da se leto prikaţe, uprizoritev katere od njegovih oper. Berlioz si je ţelel celo nekoliko raziskati
Hassejevo ţivljenje, a pri iskanju informacij ni imel uspeha, saj so mu pod roke prišle le
vulgarne biografije, ki mu niso imele povedati nič novega. Tisto, kar ga je najbolj zanimalo, je
bil odnos med Hassejem in beneškim skladateljem Benedettom Marcellom ter zlasti Hassejev
zakon s slavno mezzosopranistko Faustino Bordoni.
Po uspešnem gostovanju v Dresdnu se je Berlioz tako vrnil v Leipzig na ţe omenjen
dobrodelni koncert, kjer so sprva načrtovali izvedbo finala njegovega Romea in Julije, a je ta
zaradi premajhnih pevskih zmogljivosti solističnega tenorista tik pred zdajci nesrečno padla v
vodo. Karol Lipinski, ki je Berliozu ţe v Dresdnu povedal, da bi izjemno rad slišal to delo in
da bo v ta namen poskušal vzeti dva ali tri dni dopusta, ni vedel za nesrečne okoliščine, ki so
preprečile izvedbo tega stavka in je na dan koncerta v Leipzigu Berlioza presenetil s svojim
prihodom (ta je imel njegovo napoved udeleţbe le za blagozvočen kompliment). Berlioza je
zelo razţalostilo, ko je videl, kolikšno pot je prijatelj opravil zaman, a je bilo ţe prepozno, da
bi si Lipinski lahko nek vtis o njegovem Romeu in Juliji ustvaril vsaj na kateri izmed vaj. V
vsakem primeru pa se je Berliozovo spoštovanje do Lipinskega s tem pripetljajem še znatno
poglobilo.
Iz Leipziga se je Berlioz nato nameraval napotiti v Berlin, prestolnico, kjer je kot kapelnik
deloval Giacomo Meyerbeer, a mu je ta odpisal, da je v naslednjem mesecu dni gledališče
zasedeno in skladatelju svetoval, naj v vmesnem času obišče Braunschweig. Berlioz se je
odločil slediti temu nasvetu, čeprav v tem mestu osebno ni poznal nikogar, niti ni vedel s
kakšnimi glasbenimi zmogljivostmi bo razpolagal. Odločil se je na podlagi tega, da so bili na
čelu glasbene kapele bratje Müller, ki jih je nekoč slišal na gostovanju v Parizu, kjer so
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izvedli nekatere Beethovnove godalne kvartete in na Berlioza naredili briljanten vtis. Kvartet,
ustanovljen leta 1830, so sestavljali Karl Friedrich in Georg (violini), Theodor (viola) in
August (violončelo). Ko so leta 1834 gostovali v Parizu, je Berlioz o tem glasbenem dogodku
poročal v publikaciji Le Rénovateur. Kasneje so v Parizu nastopili tudi leta 1837. Berliozovo
navdušenje nad kvartetom najbolje izpričuje njegova oznaka iz pisma, kjer opisuje svoje
delovanje v Braunschweigu: »Druţina Müller v resnici predstavlja ideal Beethovnovega
kvarteta kot druţina Bohrer predstavlja ideal tria … Še nikoli nismo na nobenem kraju sveta
pripeljali celoto, enotnost občutenja, globino izraza, čistost stila, veličino, moč, zanos in strast
do takšne točke popolnosti. Takšna interpretacija teh vzvišenih del nam, verjamem, daje
najbolj natančno idejo, kaj je Beethoven mislil in občutil, ko jih je pisal. To je odmev
ustvarjalnega navdiha! to je posledica sunka genialnosti!« (362) Berliozovo globoko zaupanje
v druţino Müller se je izkazalo za upravičeno. Karl Müller, prvi koncertni mojster in tisti, s
katerim je Berlioz pred svojim prihodom navezal stik, je na postajo poslal enega izmed članov
prvih violin, gospoda Zinkeisena, ki je izvrstno obvladal francosko in je vedel, kako Berlioz
izgleda. Berlioza je odpeljal h Karlu Müllerju, ki je skladatelja sprejel mirno in resno, ta pa si
je njegovo nemško umirjenost in resnobo na začetku napačno razlagal kot morebitno
nezainteresiranost in hladnost, a se je izkazalo, da se je motil. Berlioz se je kasneje pošalil na
račun razlike med francoskim in nemškim gostoljubjem – Nemci so sprva zadrţani, a iskreni,
Francozi pa polni nasmeškov in lepih besed, a na tujca v gosteh ţe čez pet minut pozabijo.
Karl Müller je nasprotno brez kakšne hlinjene prijaznosti hotel vedeti, kakšno sestavo orkestra
Berlioz potrebuje, nato pa se je pri priči dogovoril s svojim bratom in kapelnikom, Georgom
Müllerjem, za povečanje godalne sekcije s pomočjo dodatnih glasbenikov. Te je poiskal med
najsposobnejšimi glasbenimi amaterji in med glasbeniki, ki so bili neodvisni od vojvodske
kapele. Ţe naslednji dan je Berlioz tako razpolagal z orkestrom, ki je bil številčno močnejši od
orkestra pariške opere, med spretnimi glasbeniki, ki so sestavljali orkester, pa je bilo tudi
sedem članov druţine Müller.
Znova se je pojavilo vprašanje harfe, angleškega roga in ofikleida, saj jih mestna kapela ni
premogla. Ofikleid je nadomestil ruski fagot, sole angleškega roga so priredili za oboo, harfo
pa je odigral violončelist Johann Adolph Leibrock. Do tedaj se je Leibrock harfe učil šele eno
leto in je moral za koncert, kjer naj bi izvedel harfin part v Berliozovem Haroldu, izjemno
marljivo vaditi. Do generalke mu je sicer uspelo pripraviti svoj part, a je na koncertu v paniki
zamrznil. Berlioz se je prepričal, kako zelo je Leibrock nezgodo obţaloval in mu nesrečne
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peripetije ni zameril, tudi zato ne, ker poslušalci po njegovem ničesar niso opazili. Vaje z
orkestrom so bile drugače zelo uspešne in Berlioz je bil priča tolikšni predanosti glasbi in
volji do trdega dela, kot je ni videl še nikoli poprej. Po prvi vaji, ko so glasbeniki dobili vtis,
kakšna naloga je pred njimi, so se brez skladateljeve vednosti zmenili, da se bodo vsako jutro
dobili eno uro pred začetkom vaj z Berliozom in so sami zvadili najzahtevnejše dele. Berlioz
je bil tako dan za dnem vedno znova osupel nad izjemno hitrostjo napredka orkestra, kakršne
ni doţivel niti v Parizu. Koncertnega mojstra, Karla Müllerja, je pri tem najbolj skrbel
Scherzo Kraljice Mab (to je bilo prvič, da si ga je Berlioz v Nemčiji drznil vključiti v
program), a z voljo in vztrajnostjo ter v Berliozovo največje zadovoljstvo so izbrusili tudi to
delo. Berlioz ni skoparil pohvalami: » … kljub našim strahovom se je orkester, ki se je
popolnoma identificiral z očarljivo Shakespearjevo fantazijo, naredil tako majhnega, tako
gibčnega, tako finega in neţnega, da mislim, da subtilna kraljica še nikoli ni srečnejša tekla
med tišjimi harmonijami.« (365) Orkester se je izkazal tudi v finalu Harolda in Berliozu se je
v njegovi izvedbi zdelo nekaj nadnaravnega in skoraj strašljivega: »… vse je pelo,
odskakovalo, rjovelo s peklenskim redom in skladnostjo, violine, basi, pozavne, pavke in
cimbale; medtem ko je solo viola, sanjač Harold, ki je v grozi beţal, še vedno v daljavi
ustvarila nekaj tresočih not svoje večerne himne.« (365) Berlioz je bil presrečen. Od veselja bi
na vajah najraje objel vse kapelo hkrati, ker pa to ni bilo mogoče, se je na eni od vaj
zadovoljil s francoskim vzklikom: »Veličastno! Čudeţno! Zahvaljujem se vam, gospodje in
vas občudujem! Vi ste popolni razbojniki!« (366)
Orkester ni nič manj briljiral drugih v točkah programa: v uverturi njegove opere Benvenuto
Cellini, uvodu simfonične pesnitve Harold v Italiji, Koračnici romarjev, Serenadi in Prazniku
pri Kapuletovih iz Romea in Julije ter dvema stavkoma iz Rekviema. Zavzeto predanost
glasbenikov dobro ilustrira primer, da si je kontrabasist Schmidt na eni izmed vaj pri pizzicatu
do krvi zdrgnil koţo desnega kazalca, a ga to ni ustavilo, da kljub brizgajoči krvi ne bi
nadaljeval z igranjem tako, da je preprosto zamenjal prst. Na ţalost pa zbor kljub iskrenemu
trudu ni dosegal visoke ravni orkestra. Uspelo jim je pripraviti Ofertorij in Quaerens me
Berliozovega Rekviema, nikakor pa ne Sanctus istega dela, kljub temu, da so za solo našli
primernega pevca, gledališkega tenorista Schmetzerja, ki je povrh v svoji vlogi še uţival.
Enharmonične modulacije v andanteju so presegale zmogljivosti zbora in Sanctus je bil tako
umaknjen iz programa.
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Berlioz je po nasvetu kapelnika na vaje vsakič povabil dvajsetino glasbenih vplivneţev in
ljubiteljev, da bi pri ljudeh vzbudil zanimanje za koncert in ta metoda se mu je bogato
obrestovala. Prisotni poslušalci so vsakodnevno poročali o dogajanju in po mestu so se
raznesle raznovrstne govorice in ugibanja, ki so netile zanimanje ostalih: »Kaj se je zgodilo na
jutranji vaji? … A je zadovoljen? On je torej Francoz? ... Toda saj Francozi ne skladajo
drugega kot komične opere! … Zboristom se zdi precej hudoben! … Rekel je, da ţenske
pojejo kot plesalke! … Je torej vedel, da soprani zbora izhajajo iz baletnega korpusa? … Kaj
je res, da je sredi skladbe pozdravil pozavne? … Orkestrski pomočnik zatrjuje, da je na
včerajšnji vaji popil dve steklenici vode, eno steklenico belega vina in tri kozarce ţganja?
Zakaj torej tako pogosto reče koncertnemu mojstru: Cesar! Cesar! (c'est ça, c’est ça !), itd.«
(368) Na dan koncerta, 9. marca 1843 je Berlioza tako ţe veliko pred napovedanim začetkom
pričakala nabito polna dvorana radovednih in odprtih poslušalcev. Vseeno pa je Berliozu ob
prihodu na oder zastalo srce – ne zaradi treme, pač pa ob pogledu na z listi okrašen dirigentski
pult, s katerim so ga v dobri veri počastili glasbeniki in ki bi ga po njegovem mnenju v Parizu
takoj kompromitiral. Na srečo pa se publika Braunschweiga na to »podeţelsko« estetiko ni
ozirala in Berliozova skrb se je izkazala za odvečno. Uvertura Benvenuttija Celinija je
doţivela bučno vzklikanje; Koračnico romarjev so morali ponoviti; Orgija je razvnela vso
dvorano; oba stavka Rekviema sta po Berliozovem mnenju ganila religiozni del občinstva;
Karl Müller se je izkazal v Romanci za violino; Kraljica Mab je povzročila osuplost; publika
je zahtevala ponovitev samospeva v spremljavi orkestra; Praznik pri Kapuletih iz Romea in
Julije pa je uspešno zaokroţil mnoge nove glasbene vtise. Sledilo je vriskanje občinstva in
glasbeni tuš, kjer so instrumentalisti v aplavzu ustvarili kakofonijo zvokov, da je Berlioza, ki
tega običaja ni poznal, skoraj odneslo z odra. Nad tovrstnim hrupom ni bil prav navdušen, saj
je razbil celoten glasbeni učinek koncerta, a mu ni preostalo drugega, kot da ta izraz
spoštovanja in veselja vzame v zakup. Kapelnik, Georg Müller, je Berliozu ob koncu koncerta
čestital in ga na odru obdaril z vencem roţ, kar je še bolj razvnelo vpitje in glasbeni trušč, da
je Berliozu iz rok padla taktirka in za hip ni več vedel, kje se nahaja. Po koncertu je Berlioza
pričakala še velika mnoţica navdušencev, ki so mu ţeleli čestitati, doletelo pa ga je tudi
vabilo na večerjo, prirejeno njemu v čast, ki jo je v Berliozovem hotelu organiziralo društvo
glasbenih amaterjev in umetnikov za 150 povabljencev. Znova so si sledili vzkliki, napitnice,
aplavzi, govori v francoščini in nemščini, po vsaki zdravici pa so prisotni še zapeli večglasni
hura, ki ga je Berlioz v svoji knjigi tudi grafično prikazal:
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Primer 2. (369)
Pričeli so basi na noti D, sledili so tenorji na noti A, ţenski glasovi pa so nato dodali še Fis in
tako skupaj ustvarili durov kvintakord na toniki D-dura. Nato so zapeli plagalno kadenco,
tako da so akord naredili na subdominanti (G-H-D) in šli nazaj na toniko, čemur je sledil še
dominantni kvintakord (A-Cis-E) in povratek na izhodiščno toniko (avtentična kadenca).
V svojem pismu Heineju je Berlioz opisal, kako se je ob tem počutil: »Četudi bi se vam zaradi
tega zdel naiven in primitiven v preseţniku, moram priznati, da so me vsi ti izrazi
dobrohotnosti, vse te simpatične govorice skrajno osrečile. Ta sreča se za skladatelja
nedvomno ne pribliţuje sreči dirigiranja čudovitemu orkestru, ki z navdihom izvaja eno
njegovih najdraţjih del; toda eno gre dobro z drugim in po takšnem koncertu tovrstne
druţabne večerne urice ničesar ne pokvarijo.« (368) Svoj deleţ k Berliozovemu zadovoljstvu
je prispeval tudi prvi glasbeni kritik mesta, Robert Griepenkerl, s svojo brošuro z naslovom
Vitez Berlioz v Braunschweigu, kjer je pozitivno ocenil koncert.
Po uspešnem koncertu v Braunschweigu se je Berlioz odpravil v Hamburg, kjer je imel pred
seboj še eno izvedbo svojih del. Kasneje jo je označil celo za enega najboljših koncertov, kar
jih je imel v Nemčiji. Kljub tej blesteči oceni pa je bil pri opisu priprav na koncert in
dogodka samega neverjetno skop, zlasti v primerjavi s poročili iz drugih nemških mest.
Morda se je delni razlog skrival v poţaru, ki je leto poprej, maja 1842, razdejal Hamburg in
od katerega si mesto tedaj še ni povsem opomoglo (in bi bilo zato nepravično preveč
izpostavljati morebitne pomanjkljivosti pogojev za delo). Po Berliozovi oceni je Hamburg
razpolagal z veliko glasbenimi viri – pevskim društvom, filharmonično druţbo in vojaško
godbo; vendar pa je bil mestni gledališki orkester zaradi varčevalnih ukrepov zdesetkan. To
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dejstvo sicer ni bistveno vplivalo na Berliozov koncert, saj se je ta z direktorjem ţe vnaprej
domenil za pogoje, pod katerim bo nastopil, tako da so zanj najeli dodatne glasbenike. Znova
je dosegel tudi, da so nekatere najstarejše posameznike v tem času poslali na dopust, da ga ne
bi s svojo omejeno zmoţnostjo igranja ovirali pri delu.
Na vajah je bil Berliozu v pomoč hamburški kapelnik, Karl August Krebs, ki je gledališki
orkester vodil ţe od leta 1827. Berlioz ga je cenil zaradi njegovega talenta in tudi zaradi
pregovorne strogosti, ki je bila po njegovem potrebna dirigentska odlika. Pohvalil je tudi
virtuoznost prvega flavtista, Augusta Canthala in prvega violinista Leopolda Lindenaua,
čeprav v zasebnem pismu Augustu Morelu, napisanem 30. marca 1843 (le teden dni po
koncertu, ki se je odvil 22. marca), v Lindenauu ni prepoznal nadpovprečnega talenta. Pevci
solisti so se mu zdeli dobri, izstopali pa so zlasti trije, od katerih pa ena (neimenovana)
sopranistka ni hotela nastopiti, ker se ji Berlioz ni zdel dovolj znan skladatelj. Drugi je bil
prav tako neimenovan tenor, pri katerem je Berlioz izpostavil dobro tehniko in dober okus;
tretji pa je bil basist Joseph Reichel, ki ga je odlikoval močen glas prijetne barve in širok
glasovni razpon, ki je obsegal dve in pol oktave. Berlioz ga je videl v treh uprizoritvah, kjer je
blestel s svojo spodobnostjo vţivljanja v različne vloge: bil je Sarastro v Mozartovi Čarobni
piščali, Mojzes v istoimenski Rossinijevi operi in Bertram v Meyerbeerjevem delu Vrag
Robert. Reichel in Berlioz sta se kasneje ob koncu Berliozovega popotovanja znova srečala v
Darmstadtu, kjer je basist Berliozu napravil uslugo in imel zelo uspešen nastop na njegovem
koncertu.
Hamburški zbor po mnenju Berlioza ni bil tako dober kot solisti (za njegov okus je bil tudi
premajhen), a je zaupano nalogo po njegovi oceni opravil korektno. Še najbolj od vsega je
Berlioza skrbela morebitna slaba obiskanost koncerta. Operna dvorana, ki jo je imel na voljo,
se mu je namreč zdela zelo prostorna, izkušnje pa so pokazale, da je ta velik prostor ponavadi
(in na vseh treh uprizoritvah, ki jim je Berlioz do tedaj prisostvoval) zeval skoraj prazen. A ta
strah je bil odveč, saj se je poslušalcev na koncertu trlo, izvrstna izvedba pa je bila nagrajena s
toplim aplavzom, ki je po Berliozovem neskromnem mnenju izraţal inteligenco občinstva.
Najbolj sta mu v spominu ostali izvedba Harolda v Italiji in kantate Peti maj, ki jo je z
občutkom odpel ţe omenjeni basist Reichel. Po kantati sta dva ganjena instrumentalista v
bliţini dirigentskega pulta Berliozu zašepetala v francoščini: »Oh, gospod! naše spoštovanje!
naše spoštovanje!« (370)
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Skladatelj pa je bil deleţen tudi drugačne iskrene ocene – po koncertu mu je Krebs zaupal
svoje strahove: »Dragi moj, (…) v nekaj letih bo vaša glasba prepotovala Nemčijo; v njej bo
postala popularna in to bo velika nesreča! Kakšno posnemanje bo sproţila! kakšen stil!
kakšne norosti! Za umetnost bi bilo bolje, ko se ne bi bili nikoli rodili!« (370) Berliozu ob
tovrstnem razmišljanju verjetno ni bilo ravno prijetno, a se je s svojim brezmejnim smislom
za humor pošalil tudi na račun tovrstnih skrbi svojih sodobnikov: »Upajmo, da te uboge
simfonije vendarle niso tako nalezljive (…) in da iz njih ne bo nikoli pognala niti rumena
mrzlica niti kolera morbus.« (370)
Klimaks nemškega popotovanja pa se je zgodil tik po hamburškem gostovanju, ko je Berlioz
obiskal Berlin. Tej izkušnji je namenil kar tri pisma. V prvem, ki je posvečen Louise Bertin,
opisuje glasbene vire, s katerimi razpolaga berlinska opera; v drugem pariškemu dirigentu
Habenecku na njegovo prošnjo opisuje berlinske uprizoritve oper, ki jim je prisostvoval; tretje
pismo pa je posvečeno violončelistu Desmarestu in je Berliozu sluţilo za iztočnico, da je
opisal berlinsko Pevsko akademijo, kraljevo vojaško godbo in svoja berlinska koncerta.
Berlin je na Berlioza po glasbeni plati naredil zelo dober vtis. V pismu Desmarestu je napisal,
da je glasba v Berlinu »…v zraku, dihamo jo, pronica v vas.« (390) Berlinsko glasbo je v
poetičnem zanosu trenutnega razpoloţenja primerjal celo z angelom, ki pooseblja vzvišenost
in čistost: »Srečamo jo [glasbo] v gledališču, v cerkvi, na koncertu, na ulici, v javnih vrtovih,
povsod; vedno velika in ponosna in močna in gibčna, sijoča od mladosti in nakita,
plemenitega in resnega videza, lep oboroţen angel, ki včasih blagovoli hoditi, toda s tresočimi
krili in pripravljen znova vzleteti proti nebu.« (390) Ta prevzvišen vtis je utemeljil z opazko,
da Berlinčani cenijo glasbo: »Bogati in revni, duhovščina in vojaščina, umetniki in amaterji,
ljudstvo in kralj jo enako častijo.« (390) Za to naj bi bil po Berliozovem mnenju zasluţen
zlasti kralj Friderik-Viljem IV, ki naj bi z zanimanjem spremljal napredek na vseh področjih,
od znanosti do umetnosti ter ţelel vse spoznati in vse slišati. Berlioz je bil mnenja, da je znal
kralj najti ravnoteţje med sodobno umetnostjo in ohranjanjem starih umetniških mojstrovin.
V Berlinu se je Berlioz seznanil z nekaterimi vodilnimi nemškimi glasbeniki, med katerimi so
bili generalni glasbeni vodja pruskega kralja Giacomo Meyebeer, kapelnik Carl-Wilhelm
Henning ter drugi kapelnik Wilhelm Taubert, ki je bil po Berliozovih besedah obenem tudi
izvrsten pianist in skladatelj. Taubert je bil od leta 1842 tudi direktor opere, na Berliozovem
koncertu 18. aprila 1843 pa je na skladateljevo prošnjo na klavirju spremljal Berliozovo
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sopotnico in mezzosopranistko Marie Recio. Berlioz je v Berlinu slišal tudi enega od njegovih
klavirskih triov, ki ga je Taubert izvedel z bratoma Ganz, in ga označil za izvrstno grajeno
skladbo z novim stilom in polno zanosa. Brata Leopold in Moritz Ganz sta v orkestru igrala
vlogi koncertnega mojstra in prvega čelista, funkcijo koncertnega mojstra pa je opravljal tudi
violinist Hubert Ries.
Berlioz je na svojem berlinskem koncertu sodeloval z enim najboljših nemških orkestrov,
orkestrom berlinske opere, ki je obsegal 14 prvih violin, štirinajst drugih violin, osem viol,
deset violončel, osem kontrabasov, štiri flavte, štiri oboe, štiri klarinete, štiri fagote, štiri
rogove, štiri trobente, štiri pozavne, pavke, velik boben, par cimbal in dve harfi. Pihal je bilo
tako dvakrat več kot v Parizu in so lahko po Berliozovem mnenju bolje parirale trobilom, ki
so na ta način izgubila nekaj svoje ostrine in prevlade. Orkester je bil na odru postavljen tako,
da se je raztezal od skrajne leve do skrajne desne strani. Dvorano nemške opere je le tri
mesece pred tem razdejal poţar, tako da je prostor izgledal temačno in vzbujal vtis umazanije,
toda Berlioz je bil zadovoljen z akustiko in samo postavitvijo prostora – prve loţe so nekoliko
zakrivale nekatera trobila in tolkala (pozavne, trobente, pavke ter velik boben) in tako ublaţile
njihov zvok. Med inštrumenti je Berlioz posebej pohvalil cilindrične rogove, čeprav berlinski
kapelnik Meyerbeer tehnični novosti cilindrov ni bil naklonjen. Berlioz pa se je nasprotno v
Nemčiji tako dobro seznanil s tehnično izpopolnitvijo cilindričnih inštrumentov, da je postal
njihov velik zagovornik. Bil je mnenja, da inštrumenti s cilindri nič ne izgubijo na zvočnosti
in barvi, veliko pa pridobijo v obsegu. Opazil je le, da je raba sordina na cilindričnih rogovih
nekoliko bolj zahtevna, vendar pa ta dodatna spretnost po njegovem ni predstavljala nikakršne
nepremostljive ovire, temveč zgolj malenkost, ki so se je hornisti morali navaditi, tako kot so
se skladatelji morali navaditi pri cilindričnih rogovih označiti, katere tone ţelijo pridušene in
katere zaigrane z normalno jakostjo.
Posebnost berlinskega orkestra sta bili dve basovski pozavni, ki jih v Franciji niso uporabljali,
ker so bile preveč utrudljive za pljuča. Berlioz je po berlinski izkušnji prišel do spoznanja, da
je zvok teh inštrumentov preprosto premočan za gledališča in menil, da bi se sam za basovsko
pozavno odločil le, če bi imel na voljo štiri glasove pozavne in od tega tri tenorske, da bi bile
kos močnemu basovskemu zvoku. V drugih pogledih pa je bil berlinski operni orkester
pravzaprav nekakšen vzorčni primer tipičnih razlik med nemškimi in francoskimi orkestri. Na
splošno so bili po Berliozovi oceni Nemci šibki tolkalci, kar mu je berlinski neimenovani
pavkist le še potrdil. Bil je namreč dober glasbenik, a pretrd v zapestjih, da bi dosegel zares
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hitro bobnanje. Poznal je le eno vrsto tolkalskih palic, njegove pavke pa so bile po
Berliozovem mnenju premajhne. Edini nemški pavkist, ki bi ga Berlioz mogel dati ob bok
timbalistu francoske opere, Poussardu, ki je blestel v natančnosti, hitrosti in občutku za
nianse, je bil Wilhelm Friedrich Wieprecht, vodja berlinskih vojaških godb. Na splošno pa so
bili nemški orkestri v nekaterih inštrumentih po Berliozovem mnenju precej šibkejši od
Francozov. To so bile zlasti harfe in nekatera tolkala: pavke, cimbale in velik boben. Nemški
orkestri so po njegovi oceni zaostajali za francoskimi tudi v angleških rogovih in ofikleidih, ki
jih večinoma sploh niso imeli. Nasprotno pa so nemška trobila presegala francoske, kar je
veljalo zlasti za trobente. Nemški klarineti so bili po Berliozovih izkušnjah boljši, oboe pa
pribliţno enake, vendar pa so francoska godala presegala nemške, z izjemo kontrabasov.
Zbor berlinske opere, ki ga je vodil Johann Elssler, je štel šestdeset pevcev, ki se jim je ob
večjih operah v prisotnosti kralja pridruţilo še šestdeset glasov. Berliozu so se zdeli odlični in
četudi so bili nekoliko slabši bralci not od pevcev pariškega opernega zbora, so jih po drugi
strani odlikovali čudoviti glasovi, poznavanje petja ter izjemna skrbnost in pozornost. Berlioz
ni pozabil pristaviti niti, da so bili bolje plačani od francoskih pevcev. Berlinski operni zbor je
bil nasploh najboljši gledališki zbor, kar jih je Berlioz do tedaj slišal. Malo manj izstopajoči
so bili pevci solisti, ki pa jih je skladatelj kljub temu poimensko izpostavil: ekspresivno
sopranistko Pauline Marx, ki ji glasilke v skrajno nizkih in visokih legah ţe niso več
omogočale brezhibnega glasu; sopranistko Leopoldino Tuczek s proţnim glasom čiste barve;
altistko Amalie Hähnel26; basista Boetticherja, o katerem je imel skladatelj kot glasbeniku
zelo dobro mnenje, saj se mu je zdel izvrsten bralec, spreten pevec, lep igralec, njegov glas pa
ga je prepričal z velikim obsegom in lepo barvo; talentiranega basista Augusta Zschiescheja;
prvega tenorista Eduarda Mantiusa, za katerega je ocenil, da mu nekoliko primanjkuje
gibčnosti in razpona; izvrstnega baritonista Johana Baptista Pišeka in sopranistko Wilhelmino
Schroeder-Devrient, čigar okrasno tehniko je Berlioz preziral. Očital ji je tudi izgovorjene
vzklike; med njene slabosti pa je prišteval še neupogljiv glas in prenizko petje, kadar ni mogla
doseči ţelene višine. Nasprotno pa so bile njene kvalitete po skladateljevem mnenju
dramatičnost, navdušenje, doneč glas in toplina. O tej pevki se je Berlioz obširno razpisal
zlasti v pismu Habenecku, kjer je analiziral njeno vlogo Valentine v Meyerbeerovi operi
Hugenoti. Očital ji je neskromnost in teţnjo po tem, da bi v vseh situacijah na odru izstopala,
26

Po besedah Pierra Citrona in informacijah, ki jih je le-ta dobil v Dictionnaire des chanteurs avtorjev Kutscha in
Riemensa je bila Amalie Hähnel v resnici sopranistka. (378)
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tudi kadar je šlo to v škodo same zgodbe. Berliozovo brezkompromisno nasprotovanje
govorici in kričanju pri partiturni oznaki canto parlato in občutke gnusa, ki mu jih je ob tem
vzbudila gospa Schroeder-Devrient najbolje oriše odlomek: »… ko v odgovoru na Raoulovo
moledovanje ga. Devrient govori in v močnem crescendu trikrat zakriči nein! nein! nein!, se
mi zazdi, da slišim ga. Dorval ali gdč. George v melodrami in se vprašam, zakaj orkester
nadaljuje z igranjem, saj je opera končana.« (385) Po Berliozovem mnenju je canto parlato
namreč treba odpeti v tonaliteti skladbe, da ne odstopa od glasbe. Kot primer rahločutnega
razumevanja namena te oznake je v kontrast izpostavil francosko sopranistko Marie-Cornélie
Falcon, ki je znala naravno, muzikalno in z močnim učinkom izraziti govorjeno petje. Toda na
splošno Nemci pri uprizarjanju predstav v malomarnosti nikdar niso dosegli tako nizke točke,
kot se je to znalo pripetiti francoskim gledališčem. Ko je Berlioz je tako zapisal, da se v
berlinski operi pri izvedbi Mozartovega Figara in Webrovega Čarostrelca niso ravno
pretegnili, je to kvečjemu pomenilo, da je bila izvedba zadovoljiva, da pa ji je primanjkovalo
preseţka in ne, da so se Nemci meni nič tebi nič popolnoma osmešili.
Veliko boljši vtis od omenjenih opernih uprizoritev je na Berlioza naredila uprizoritev
Gluckove Armide, ki ji je dirigiral Meyerbeer. Berlioz je pohvalil vse – od baletnega
koreografa Paola Taglionija, dirigenta, orkestra, zbora do chaconne v b-molu, ki je v Parizu
zaradi dolţine dela niso nikdar izvajali. Sprva je pohvalil tudi Meyerbeerovo odločitev, da v
finalnem ritornellu podvoji tremolo drugih violin, tako da so hkrati igrale po najniţji G in
prazni D struni (kar je podvojilo celoten učinek), a se je kasneje premislil in svoje
spremenjeno mnenje v opombi utemeljil z obrazloţitvijo, da je Gluck zagotovo poznal
moţnost unissona dveh violinskih strun in da je treba njegovo odločitev, da te moţnosti ne
uporabi, pač spoštovati. Pri uprizoritvi ga je zmotilo le še ravnanje člana tehničnega osebja, ki
je zaveso za njegov občutek spustil prezgodaj (še preden je izzvenel končni ritornello), tako
da publika ni mogla videti Armide, kako se s počasnimi koraki oddaljuje proti ozadju odra …
Toda v celoti je bil nad uprizoritvijo dobro znane opere navdušen.
Velik vtis je nanj naredila tudi izvedba Bachovega Pasijona po Mateju, ki ga je odpela Pevska
akademija. Še nikdar prej ni doţivel, da bi poslušalci s takšno zavzetostjo, predanostjo in
spoštovanjem, z očmi uprtimi v besedilo, popolnoma tiho brez šepetanja ali ploskanja sledili
nekemu glasbenemu delu. Z enim stavkom je povzel to izkušnjo: »Bach je Bach, kot je Bog
Bog.« (393) Priznal je, da sam zaradi nepoznavanja nemščine ni mogel razumeti recitativov,
ki so bili sodeč po obrazih poslušalcev po svoji sporočilnosti zelo pomembni, vendar ga je na
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začetku prevzela ţe sama zvočna masa tristotih pevcev (razdeljenih v dva zbora) v spremljavi
dveh manjših orkestrov in klavirja. Ugotovil pa je, da se poslušalec tovrstne mogočne vokalne
zvočnosti veliko prej naveliča, kot bi se naveličal orkestra, saj slednji za razliko od
štiriglasnega zbora ponuja veliko več barvitosti in tudi do trideset različnih glasov. Poleg tega
ga je pri izvedbi motil klavir, ki je bil ne le slabe kakovosti, temveč se mu je nasploh zdel
nepotreben – deloval je monotono in uspavalno. Nasprotno so se pevci, ki so bili v veliki
večini amaterji, v njegovih očeh izkazali za resnične glasbenike. Njihovi glasovi so izstopali s
svojo sveţino in zvočnostjo, najboljši pa so bili soprani in basi. Tisto, kar ga je pri
zborovskem petju zmotilo, so bila nenehna vstajanja in posedanja pevcev, ki so stoje peli in
nato sede počivali, tako da je bil zbor na pogled v skoraj nenehnem gibanju. Zdelo se mu je,
da to valovanje delu jemlje nepredvidljivost določenih vstopov in da bi zborovodja pevce
moral pripraviti do tega, da se odločijo, ali ţelijo med petjem sedeti ali stati. Vendar pa je bila
to le malenkost v primerjavi z vtisom, ki ga je nanj naredilo doţivetje v celoti. Berlioz si je po
omenjenem nastopu zaţelel slišati še kaj novega iz istega ţanra in namenil se je udeleţiti
izvedbe pasijona Jezusova smrt Carla Heinricha Grauna, a je ravno tedaj zbolel.
Nasprotno pa mu priloţnosti slišati berlinske vojaške godbe ni primanjkovalo, saj so le-te zelo
pogosto korakale in igrale po berlinskih ulicah. Še več, posebej zanj so na ţeljo pruskega
princa Viljema I zdruţili manjše godbe in mu na prinčevem dvoru priredili nekakšno privatno
matinejo, kjer je tristo glasbenikov igralo pribliţno štirinajstim poslušalcem. V veliko
Berliozovo presenečenje so koncert začeli so s priredbo njegove uverture Francs-Juges, ki so
jo odigrali natančno in z zanosom. Solo vstop trobil je imel zelo mogočen učinek, saj ga je
odigralo 15 basovskih pozavn, 18 do 20 tenorskih pozavn in pravo malo morje trobent.
Berlioz pri tem ni mogel mimo tega, da v zasedbi ni bilo njemu dobro znanega ofikleida,
vendar se nad to ugotovitvijo ni pritoţeval. Vsaj začasno je sprejel dejstvo, da v Nemčiji
namesto njega uporabljajo večinoma basovsko tubo, priznal pa je tudi, da ima tuba v
primerjavi z ofikleidom določene prednosti (njegov ton je bil jasnejši in zelo dobro se je zlil s
pozavnami in trobentami). Izvedbi Berliozove uverture je sledila simfonija angleškega
veleposlanika, Johna Fanea, za njo pa so zaigrali Meyerbeerjev Ples z baklami, kjer so se
znova izkazale cilindrične trobente. Osemnajst jih je uglašeno odigralo zelo hiter šestnajst
taktov dolg trilček na tonu d. Koncert je zaključila pogrebna koračnica skladatelja in vodje
berlinskih vojaških godb Wilhelma Friedricha Wieprechta. Berlioz je med krajšimi
koncertnimi premori malo poklepetal s prusko princeso Augusto de Sax-Weimer-Eisenach, ki
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ga je očarala s svojo lepoto, razgledanostjo in brezhibno francoščino. Nasploh je zelo cenil
tovrstna srečanja z aristokracijo, čeprav so se mu dvorni nastopi ponavadi zdeli nekoliko
hladni. V Berlinu se je udeleţil le enega dvornega koncerta, ko je Meyerbeer v vlogi
korepetitorja spremljal pevce soliste, proti koncu večera pa ga je zamenjal kraljevi komornik
in grof Rederna, Wilhelm Friedrich in na klavirju pospremil gospo Devrient v Kralju jelš
Franza Schuberta. Glasbeni dogodek pa je bil za Berlioza zlasti priloţnost poklepetati s
kraljevo druţino. S princeso in kraljem so spregovorili o prvem Berliozovem berlinskem
koncertu ter o prihajajočem drugem, na katerem se je Berlioz namenil izvesti svojo simfonijo
Romeo in Julija. Kralj se je ob omembi skladbe s tako obetavnim naslovom odločil, da bo
koncertu prisostvoval in se je posebej v ta namen prej vrnil s poti.
Oba Berliozova berlinska koncerta sta imela zelo velik uspeh, vendar pa so se vaje izkazale za
izjemno naporne. Zvočnost dvorane, v kateri so potekale, je ustvarjala ogromen odmev, v
katerem so se vsi zvoki mešali, poleg tega pa je ustroj funkcioniranja opere nastopajočim za
priprave nudil le malo časa. Meyerbeer se je tako zelo trudil, da bi Berliozu pomagal pri
pripravah, da je nazadnje dan pred prvim koncertom kar zbolel. Na generalki v dvorani opere,
se je izkazalo, da zboristi pri Rekviemu niso pripravljeni v pravem tempu (saj jih je pripravljal
drug zborovodja), kar je ustvarilo vsesplošno paniko. Berlioza je za hip zagrabila ţelja, da bi
kar pobegnil, nato pa se je zbral in naročil zboru ter koncertnima mojstroma, naj se
naslednjega dne dobijo ter dopoldne pred koncertom zvadijo omenjeni Rekviem. Za to nalogo
se je ţrtvoval Ries, ki je tako dopoldne na violini spremljal zbor pod vodstvom skladatelja.
Vadili so po sekcijah – najprej so zapeli samo otroci, pa samo ţenski glasovi, nato zgolj prvi
in potem posebej drugi soprani; nato samostojno prvi in za njimi še drugi tenorji, ter enako
prvi in potem drugi basi. Peli so v skupinah po deset in nato dvajset glasov; potem je Berlioz
zdruţil različne glasove – najprej po dva, nato po tri in štiri ter nazadnje vse glasove. Na
koncu je skladatelj zbranim pevcem namenil nekaj spodbudnih besed, ki jih je Ries zanj
prevedel v nemščino in razšli so se pomirjeni, koncert pa je bil nazadnje zelo uspešen. Izvedli
so ga 8. aprila 1843, na njem pa so poslušalci mogli slišati uverturo Benvenuta Cellinija,
Harolda v Italiji, kantato 5. maj in Povabilo k plesu Carla Marie von Webra (v Berliozovi
orkestraciji). Skladatelj je moral opustiti prvoten načrt izvedbe Scherza iz Romea in Julije, ker
je bilo za priprave premalo časa in so ga nato izvedli šele na drugem koncertu, pa tudi Tuba
mirum iz Rekviema je doţivela manjšo spremembo, ker se je v taktu, kjer pozavne na
pribliţno sredini stavka v štirih skupinah izvedejo štiri tone G-durovega akorda, zgodila
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nekakšna navidez psihološka blokada izvajalcev, ki niso mogli odigrati svojih vstopov. Prva
skupina bi morala na prvo dobo zaigrati G, druga H na drugo dobo, tretja D na tretjo, četrta pa
na četrto dobo G v oktavi in vsaka skupina je posebej brez teţav zaigrala predvideno noto,
skupaj pa kar ni in ni šlo. Berliozu se je tovrstna peripetija v točno istem taktu zgodila ţe
dvakrat prej v Parizu in ni si znal razloţiti, kaj je v tem taktu tako posebnega. Ta del so torej
morali za berlinski koncert poenostaviti, ostalo pa je šlo kot po maslu – izvajalci so se izkazali
v vsakem pogledu. Berlioz je bil po koncertu tako na koncu z močmi, da so mu klecala kolena
in je moral zariti nohte v svoje leseno stojalo in se prav glasno smejati in govoriti z Riesom, ki
ga je podpiral, da se ne bi onesvestil. Pričujoč odlomek zelo dobro oriše njegovo počutje: »Na
koncu koncerta mi je veliko ljudi govorilo, mi čestitalo, mi stiskalo roko; toda stal sem tam,
ne da bi razumel … ne da bi karkoli čutil … moţgani in ţivčni sistem so opravili prevelik
napor; poneumil sem se, da bi se spočil.« (400) Drugi koncert sicer ni imel tako uničujočih
posledic za Berliozovo ţivčevje, bil pa je vsaj toliko uspešen. Zanj so imeli sicer na voljo le
dve vaji, Berlioz pa je programu dodal še pet stavkov Romea in Julije, od katerih je izvajalce
najbolj skrbela Kraljica Mab, a na koncu izvedbi ni bilo kaj očitati. Kralju, ki se je posebej za
to priloţnost vrnil z načrtovane poti in se v dvorani prikazal točno pet minut pred začetkom
koncerta, je bilo najbolj všeč Praznovanje pri Kapuletovih iz Romea in Julije, orkestru pa se
je najbolj priljubil Adagio (ljubezenski prizor) iz istega dela. Berlioz je z nejevero prisluhnil
ljudem, ki se jim je od vseh slišanih skladb najbolj prikupila preprosta kantata 5. maj, a se je
poskušal potolaţiti z mislijo, da so tovrstni izjemni primeri v manjšini. Iz Berlina je odšel
zadovoljen, obogaten z izkušnjo iskrenega spoštovanja Nemcev do Bacha, očaran nad
berlinskimi vojaškimi godbami, z novim uvidom v raven kakovosti nemških opernih gledališč
in z zelo pohvalnim mnenjem o berlinskih instrumentalistih in gledališkem zboru.
Naslednja etapa je bil Hannover, še prej pa je Berlioz na poti do tja doţivel zabavno anekdoto,
ko mu poštni usluţbenec v Magdeburgu ni hotel verjeti, da je on res slavni Berlioz, saj mu na
pogled ni izgledal nič posebnega. Razjezil se je na predrzneţa, ki se je pretvarjal, da je véliki
Berlioz, ta pa se je počutil zelo počaščenega: »… če bi me pretepel, bi ga zagotovo poljubil«
(406) kar kaţe na to, da Berliozu naraščajoča slava očitno ni bila v preveliko breme. V
Hannovru ga je pričakal koncertni mojster Anton Bohrer, kmalu pa se je seznanil tudi s
kapelnikom in skladateljem Heinrichom Augustom Marchnerjem. Ta je bil tedaj ţal izjemno
zaseden, pa tudi francosko ni znal, tako da Berliozu ni mogel biti v posebno pomoč, pač pa je
na Berlioza naredil vtis s svojimi skladateljskimi sposobnostmi – francoskemu bralstvu ga je
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namreč predstavil kot enega vodilnih nemških skladateljev (izpostavil je zlasti njegovi operi
Vampir in Templjar). Po teh uvodnih predstavitvah, ko naj bi se začela vaje z orkestrom, je
nenadoma umrl eden od kraljevih sorodnikov, vojvoda Sussexa, Avgust Friderik, kar je
koncert prestavilo za en teden. Berliozu je tako dobil priloţnost, da se še bolje seznani z
vodilnimi hannovrskimi glasbeniki, čeprav je nekatere izmed njih ţe poznal. To so bili bratje
Bohrer, ki so bili znani po svojih osupljivih izvedbah Beethovnovih godalnih kvartetov,
Berlioz pa jih je pred tem slišal ţe v Parizu in imel o njih zelo visoko mnenje. Prvo violino je
igral Anton Bohrer, njegov brat Claudius drugo, Max violončelo in Urhan violo. Anton
Bohrer se je tedaj poleg glasbe posvečal zlasti vzgoji in izobraţevanju svoje izjemno
nadarjene hčerke, tedaj še ne petnajstletne Sophie (rojene 1828.). Podobno kot Leopold
Mozart je Bohrer svojega čudeţnega otroka publiki predstavil precej spektakularno, pri tem
pa je izpostavil zlasti njen izjemen spomin. Na klavirskem koncertu svoje hčere na Dunaju
kakšno leto pred Berliozovim gostovanjem v Hannovru je Sophiin oče, Anton Bohrer namesto
programa publiki predstavil kar seznam 72 skladb mnogih različnih skladateljev od
Beethovna, Webra, Bacha, Händla do Liszta in drugih, saj je deklica vsa ta dela različnih
glasbenih oblik znala zaigrati na pamet. Po pričevanju očeta naj bi ji zadostovalo ţe trikrat ali
štirikrat izvesti neko skladbo, da ji je delo ostalo v spominu. Berlioz si je ob tem zaţelel le, da
bi dekletce moglo nastopiti tudi v Parizu, izraţena ţelja pa se mu je izpolnila ţe naslednje
leto, saj je Sophie Bohrer 23. oktobra 1844 nastopila v Parizu. Francoska prestolnica jo je
kasneje gostila še dvakrat (29. decembra 1844 in 4. marca 1845), Berlioz pa jo je tedaj kot
glasbeni kritik v reviji Débats pohvalil in velikodušno izpostavil njen talent. Mlada glasbenica
je na ţalost umrla prezgodaj, da bi za seboj pustila vidnejšo sled – njena ţivljenjska pot se je
končala ţe čez nekaj let, leta 1848 v Sankt-Peterburgu, pri rosnih dvajsetih letih.
Hannover pa med svojim prebivalstvom v sebi ni skrival le velikih talentov, temveč je imel za
Berlioza pripravljeno tudi malce neprijetno presenečenje. Tu se mu je edinikrat na potovanju
po Nemčiji zgodilo, da so posamezniki v orkestru negodovali zaradi vaj z njim in orkester ni
bil pripravljen za Berliozove skladbe ţrtvovati več časa, kot je bilo to nujno potrebno. Pred
koncertom so tako uspeli imeti le dve vaji (čeprav si je koncertni mojster Bohrer ţelel vsaj tri
ali štiri) in to je bilo to premalo za izvrstno izvedbo. Koncert je nazadnje izzvenel sicer
zadovoljivo, a tudi nekoliko hladno in brez prave moči. Razlog za to pa se je vsaj deloma
skrival tudi v manjši orkestrski zasedbi – hannovrski orkester je namreč od godal premogel le
sedem prvih in sedem drugih violin, tri viole, štiri violončela in tri kontrabase. Ne glede na
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vse pa je Berlioz orkester ocenil pozitivno – nekaj violin se mu je sicer zdelo nebogljenih, pač
pa se je navdušil nad pihali in zlasti nad prvo flavto, prvim klarinetom in prvo oboo, ki jo je
igral Eduard Rose, ki se je izkazal zlasti s svojim pianissimom. Oba fagota sta igrala točno, od
vseh ostalih inštrumentov pa je izstopala le še trobenta, na kateri je blestel glasbenik Sachse.
Tolkalci so bili deleţni Berliozove graje: »Pavkist je povprečen; glasbenik zadolţen za veliki
boben ni glasbenik; cimbalist ni zanesljiv, cimbale pa so razbite do mere, da jih ostaja samo
še tretjina vsake.« (408) Harfistka je bila pohvaljena zaradi svoje marljivosti ne pa tudi v
umetniškem smislu interpretacije ali zaradi svoje tehnične virtuoznosti. Zbor se je Berliozu
sicer zdel dober, a veliko preskromen v številu – obsegal je štirideset pevcev. Tenorji so se
odlikovali z lepo barvo glasov, vsi pevci pa so peli čisto. Pevci solisti po Berliozovih kriterijih
razen basa niso presegali povprečnosti, basist Steinmüller pa je izstopal z lepim glasom in je
na koncertu tudi odpel Berliozovo kantato Peti maj. Publika po Berliozovem mnenju ni zares
doumela njegovih del in je ploskala bolj iz vljudnosti kot iz navdušenja. Dobra plat koncerta
pa je bila, da se je Berlioz utegnil seznaniti s princem Hannovra, ki se mu je zelo priljubil in
občudoval je njegovo vedrino, ki jo je ta ohranil kljub svoji slepoti. Iz Braunschweiga pa je na
koncert pripotoval tudi glasbeni kritik Griepenkerl in Berliozu podaril knjiţico, ki jo je spisal
o njem (v zameno je ţelel imeti skladateljevo taktirko). Koncertni mojster Anton Bohrer,
Berlioz in Griepenkerl so nato po koncertu še malo pokramljali o razlikah v umetniškem
dojemanju obeh mest – Braunschweiga in Hannovra – kar je koncertnega mojstra pahnilo v
obţalovanje, da se hanovrski orkester pri Berliozovem obisku ni bolje izkazal s svojo
predanostjo in poţrtvovalnostjo. A storjenega se ni dalo več popraviti.
Berlioz je odpotoval najprej v Frankfurt, kjer so ravno obnavljali operno gledališče. Znova ga
je prevzel harfist Parish-Alvars, ki mu je na harfo zaigral svojo priredbo zbora morskih vil
Webrovega Oberona, in Berlioz je tako pomirjen lahko odpotoval na svojo zadnjo nemško
destinacijo – Darmstadt. Tu je obnovil in vzpostavil znanstvo z dvema nekdanjima učencema
pariškega konservatorija – koncertnim mojstrom Ludwigom Schlösserjem in kapelnikom
Johannom Wilhelmom Mangoldom. Zlasti Schlösser se je zelo potrudil, da bi bil Berliozu v
vseh pogledih na voljo, pokazal pa mu je tudi nekatere svoje skladbe, o katerih se Berlioz v
pismu ni hotel javno izreči, pod pretvezo, da bi njegovo pohvalo napačno razumeli kot
zahvalo za Schlösserjevo gostoljubje. Gostoljubja pa ni manjkalo niti s strani vojvode
Ludvika II, ki je Berliozu velikodušno ponudil ves dobiček od koncerta, povrh pa je bil
pripravljen nase prevzeti vse stroške izvedbe, za kar mu je bil Berlioz zelo hvaleţen. Navajen
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je bil, da so nemška operna gledališča z njim sklenila pogodbo, po kateri so ona krila skoraj
vse stroške koncerta, on pa je prejel polovico celotnega dobička. Edina izjema pri tem je bilo
(poleg Darmstadta) weimarsko gledališče, ki je ves dobiček prepustilo Berliozu. Mogoče je k
toplemu darmstadtskemu sprejemu malce pripomoglo tudi priporočilno pismo Amschela
Meyerja le Rothschilda iz Frankfurta, ki ga je Berlioz prinesel princu Emilu. V vsakem
primeru pa je bil koncert hitro organiziran in glasbeniki se niso pustili prositi za dodatne vaje,
temveč so bili nasprotno za to, da se koncertne priprave podaljšajo še za en teden. Nazadnje
so imeli pet skupnih vaj in koncert je dobro uspel razen dveh zborov mladih, ki sta se zmedla
pri prizoru odhoda Kapuletovih na začetku ljubezenske scene v Romeu in Juliji. Tenorji
drugega zbora so melodijo zniţali za pol tona, prvi zbor pa je zgrešil vstop ob ponovitvi teme.
Razen teh dveh spodrsljajev je bil koncert izveden profesionalno; Berlioz je pohvalil izjemen
(in za nemške razmere zelo redek) ofikleid, razočaran pa je bil nad harfo. S svojim lepim
tonom in občutkom za niansiranje je blestel virtuozni orkestrski kontrabasist Müller, ki ga je
Berlioz prvič slišal ţe na glasbenem večeru pri najpomembnejšem glasbenem ljubitelju in
amaterju Darmstadta, doktorju Huthu, kjer je igral nek Adagio mlajšega brata kapelnega
mojstra Mangolda. Po Berliozovem mnenju bi Müller s svojimi glasbenimi sposobnostmi
moral zanimati mnoge dirigente in skladatelje; enako kot pevec basist Reichel, ki je Berliozu
priskočil na pomoč ţe v Hamburgu in se je ravno v času skladateljevega gostovanja v
Darmstadtu znašel v istem mestu z njim ter tako še enkrat nastopil na njegovem koncertu, kjer
je odpel Berliozovo kantato Peti maj (le da tokrat še mnogo bolje kot prvič). Berlioz se ni
zadrţal pri podrobnejši analizi koncerta, omenil je le, da so programu dodali še arijo »Non più
andrai« iz Mozartovega Figara, ki jo je odpel Reichel (na veliko navdušenje vseh navzočih)
in si z njo naslednji dan prisluţil zelo ugoden angaţma tamkajšnje opere.
Berliozovo prvo nemško popotovanje pa se je bliţalo kraju. Iz Darmstadta je izpostavil le še
dobro vojaško godbo tridesetih glasbenikov, ki so igrali točno, s smislom za ritem in s stilom.
Skladatelj ni imel več moči, da bi v okviru iste turneje obiskal še Wrocław (Breslau), Dunaj in
München, kot je sprva nameraval. Bil je pod močnim vtisom nemškega glasbenega
entuziazma, ki ga je v Franciji tedaj očitno zelo primanjkovalo, ter pod vtisom vseh
neskončnih vaj; radovednosti in pričakovanja publike; kritik; spoznavanja vedno novih krajev
in vedno novih glasbenikov ... Občutil je predvsem hvaleţnost do Nemčije, ki mu je toliko
dala na ravni osebnih izkušenj. V Nemčiji je dobro zasluţil, tam pa se mu je tudi prvič »od
zunaj« potrdila vera v lastno glasbeno poslanstvo, o katerem je do tedaj, vsemu vloţenemu
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delu in trudu navkljub, še vedno malce dvomil. Izkušnja te turneje ga je napolnila z novim
poletom in mu dala zelo potrebno moč in trdnost za naprej, kajti splošna pariška glasbena
klima do njega ni bila tako odprta, kot so bili Nemci do svojega francoskega glasbenega
gosta. To je Berlioz ţe kmalu zatem precej bridko izkusil, ker se je moral, če je hotel v Parizu
preţiveti, v glavnem preţivljati z glasbenimi kritikami. Toda vsega tega po prihodu iz
Nemčije še ni vedel. Vrnil se je fizično zelo izmučen, a neskončno srečen in ţivahnega duha,
pripravljen na nove glasbene podvige v svoji domovini.
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6.3. Berliozovo potovanje na Dunaj, v Budimpešto in Prago

Berlioz se je leta 1845 odpravil na glasbeno potovanje po Avstriji, Madţarski in Češki, ki so
spadale pod tedanjo Nemško zvezo. Novembra istega leta je nastopil na Dunaju, januarja
1846 je obiskal Prago, mesec kasneje pa Pešto27. Svoje vtise s potovanja je skladatelj strnil v
šestih pismih: prva tri je posvetil prijatelju Humbertu Ferrandju in jih leta 1847 objavil v
Journal des Débats; druga tri pisma pa je leta 1848 objavil v Revue et Gazette musicale in jih
naslovil na Ferdinanda Friedlanda. Kasneje je vseh šest pisem vključil v svoje Spomine in jih
posvetil Humbertu Ferrandju. V teh pismih ni omenil svojih koncertov v Wrocławu (20.
marca 1846) ter v Braunschweigu (24. aprila). V Pariz se je skladatelj vrnil šele konec aprila
1846 po pribliţno polletni odsotnosti.
Prvo večje mesto, ki ga je Berlioz obiskal v okviru te poti, je bil Dunaj. Tam se je Berlioz na
lastno pobudo srečal s princem Metternichom, ko ga je malo pred svojim odhodom obiskal v
palači brez kakršnekoli predhodne najave in se tako poţviţgal na ustaljeni protokol, po
katerem bi eden od svetovalcev moral najprej v drţavno pisarno, od koder bi se obrnili na
sekretarja, ta bi nato moral govoriti z ambasadorjem, ki bi se obrnil na ministra … Preskočil
je vso dolgo proceduro in dal svojo vizitko kar straţarju, ki ga je na prinčevo privoljenje
spustil k njemu. Izkazalo se je, da Metternich Berliozove glasbe ne pozna iz prve roke, o njej
pa je ţe slišal iz različnih pripovedovanj in si tako ustvaril določeno predstavo. Dunajski
časopisi so namreč deljeno pisali o gostujočem francoskem skladatelju – nekateri so ga
hvalili, drugi pa so ga označili za »ekscentrika« in »manijaka«. 28 Berlioz je tovrstne
Metternichove predstave v pogovoru seveda poskušal ovreči. Nazadnje je bil skladatelj s tem
obiskom zelo zadovoljen, zlasti nad samim dejstvom, da se mu je podvig z nekaj poguma tako
lepo posrečil; nedvomno pa mu je godilo tudi novo poznanstvo z eno tedaj najpomembnejših
političnih osebnosti.
Berliozovo prvo dunajsko glasbeno doţivetje je bil obisk vsakoletnega koncerta več kot tisoč
amaterjev v podporo glasbenemu konservatoriju. Nad nastopom je bil navdušen. Nastopajoče

27

Pešta je z Budimom danes združena v Budimpešto.

28

Andreis, Josip: Hector Berlioz. Zagreb: Naklada za kulturu i zabavu, 1946, str. 254.

72

prostovoljce so izbrali tako, da so se morali le-ti najprej sami prijaviti za koncert (na primer v
kateri od dunajskih glasbenih trgovinic), nato so med njimi izbrali najsposobnejše in najbolj
izkušene. Na leto naj bi zaradi velikega zanimanja zavrnili kar okoli petsto prijav. Nazadnje
so organizatorji iz izbranih glasbenih amaterjev sestavili zbor šeststotih pevcev in štiristotih
orkestrašev. Koncerta sta bila vedno dva in sta se odvila v dvorani kraljevega jahališča, ki je
lahko naenkrat sprejela kakšnih 4000 poslušalcev. V času Berliozovega obiska so se na
programu znašli uvertura Mozartove Čarobne piščali, en Mozartov in en Haydnov motet,
arija iz Haydnovega Stvarjenja ter Beethovnov oratorij Kristus na Oljski gori. Berlioz je
izbrane skladbe sicer označil za mojstrovine, vendar pa se mu je zdelo, da bi koncertoma
prisluhnilo še več poslušalcev, če bi v program vključili tudi katerega od sodobnih avtorjev, ki
bi znal izkoristiti moţnosti tolikšne zasedbe.
V vlogi solistov sta bila profesionalna pevca, sopranistka Wilhelmine Barth-Hasselt iz
gledališča Kärntnerthor ter basist Joseph Staudigl, pevec konkurenčnega dunajskega
gledališča Theater an der Wien, ki je kasneje kot solist zapel tudi na Berliozovih koncertih.
Staudigl je na Berlioza naredil tolikšen vtis, da mu je skladatelj posvetil celo stran opisa.
Očarala ga je prijetna ţametna barva njegovega glasu, ki je brez teţav napolnil izjemno veliko
dvorano, v skladu s svojim glasbenim okusom pa je bil (znova) navdušen tudi nad
Staudiglovim preprostim pevskim stilom, brez nepotrebnega okraševanja. Izpostavil je tudi
dve Staudiglovi posebnosti. Prva je bila ta, da je znal basist z brezhibno intonacijo in v
pravem tempu prima vista odpeti katerokoli skladbo in je imel navado na generalne vaje z
orkestrom priti popolnoma nepripravljen. To je skladateljem seveda paralo ţivce, saj je pri
prvem branju nemogoče pričarati resnično interpretacijo, ki je posledica širšega razumevanja
celote. Druga Staudiglova značilnost pa je bila, da se za razliko od večine pevcev »ni čuval«
in je pozimi na prostem lovil kar brez ovratnika ali šala, kar pa ni vidno vplivalo na njegov
glas. Berlioz ga je zelo cenil in je bil vesel, da je pevec kot solist nastopil na njegovih
koncertih (kasneje je Staudigl pod Berliozovo taktirko nastopil tudi v Londonu).
Druga solistka koncerta v podporo dunajskega glasbenega konservatorija, sopranistka BarthHasselt se je izkazala z glasbenim in dramskim talentom ter z velikim glasovnim razponom.
Nekoliko zastrta barva njenega glasu se je Berliozu zdela ganljiva. Skladatelj jo je občudoval
zlasti v Webrovem Oberonu (v uprizoritvi gledališča Kärntnerthor), kjer je samozavestno
parirala orkestru, ne da bi se prenapenjala ali zvenela prisiljeno. V njeni interpretaciji je
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Berlioz zaznal »zvestobo, ogenj, veličino in drznost« (439), iz česar je sklepati, da jo je imel
za izjemno pevko.
Skladatelj se je odločil francoski publiki na kratko predstaviti tudi obe konkurenčni dunajski
operni hiši. Temu je sledil opis duhovnega koncerta v dvorani Redute in plesnih prireditev, ki
so se odvijale v tej dvorani; nazadnje pa je na kratko predstavil še dunajsko kraljevo kapelo
in glasbeni konservatorij. V nasprotju z zapisi poti po Nemčiji Berlioz v svojih Spominih ni
opisal lastnih dunajskih koncertov, ki mu jih je pomagal organizirati Franz Liszt (tudi le-tega
pri opisu ni omenil). Iz gledališča Theater an der Wien je poleg Josepha Staudigla izpostavil
še dve imeni pevcev solistov: mezzosopranistko Henrietto Treffz, ki je kasneje 1862. leta
postala prva ţena Johanna Straussa mlajšega (vendar pa Berlioz o njej ni povedal ničesar
razen tega, da je graciozna pevka) ter Marie von Marra-Vollmer, čigar posebnost je bila
paradoksalno nasprotje med njenim fantastičnim glasom ter mankom ostalih glasbenih
spretnosti. Vendar pa največji problem operne hiše Theater an der Wien, kjer so bili omenjeni
solisti zaposleni, ni bila Marie von Marra-Vollmer, temveč pomanjkanje sposobnih
muzikalnih tenorjev. Fenomen slabih tenorjev pa po Berliozovih izkušnjah ni bila posebnost
dunajskega gledališča, saj naj bi bila potreba po boljših tenoristih tedaj splošno razširjena.
Gledališki zbor opere Theater an der Wien je za razliko od solističnih tenorjev na srečo
izkazoval veliko moči, mladi pevci pa so se odlikovali s sveţimi in lepimi glasovi. Edina
Berliozova pripomba, ki se je nanašala na zboriste, je bila opazka, da niso bili vsi dobri bralci.
Povrh tega je bil orkester nekoliko slabši od orkestra konkurenčnega gledališča Kärntnerthor.
Pri orkestru Theater an der Wien je Berlioz tako spodbudno ocenil zlasti njihovo toplino in
dobro voljo, ki sta dirigentu omogočala, da je iz njih potencialno potegnil zelo veliko. O
orkestru gledališča Kärntnerthor pa je skladatelj menil, da je eden najboljših simfoničnih
orkestrov, kar jih je kdaj slišal. To je bilo povezano z dejstvom, da mu je dirigiral Carl Otto
Ehrenfried Nicolai, ki je bil v Berliozovih očeh eden najboljših dirigentov tistega časa. Opisal
ga je takole: »To je vešč, izurjen skladatelj in zmoţen entuziazma; ima občutek za vse zahteve
ritma in se izraţa s popolnoma jasnimi in natančnimi gibi; nazadnje je tudi iznajdljiv in
neutruden organizator, ki se ne pritoţuje nad časom ali naporom vaj in ki ve, kaj dela, ker dela
tisto, kar obvlada.« (441) Orkester Kärntnerthorja, s katerim je Nicolai razpolagal, se je
odlikoval po brezhibni intonaciji, bogati zvočnosti, natančnosti in ognjevitosti, znal pa se je
tudi prilagoditi dodeljeni glavni ali spremljevalni vlogi. Berlioz ga je prvič slišal na enem od
duhovnih koncertov v dvorani Redute, ki jih je vsako leto vodil in organiziral Nikolai. V tej
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dvorani je nekoč dirigiral tudi sam Beethoven in Berliozu so se, ko je prvič stopil na isti oder,
od ganjenosti kar tresle noge. Tedaj si je od blizu ogledal in celo uporabljal iste predmete kot
Beethoven – isto stopnišče, po katerem se je Beethoven vzpenjal in sestopal z odra, isti
dirigentski pult in celo isti klavir. Ta dvorana je bila po Berliozovem mnenju s svojo obliko
paralelograma zelo primerna za glasbene izvedbe, ker ni ustvarjala prevelikega odmeva.
Pozimi so v njej organizirali salonske plese, kjer je s svojimi valčki blestel Johann Strauss
(starejši). Berlioz je zelo cenil njegov ritmični prispevek k obogatitvi splošnega glasbenega
okusa in sam je med svojim bivanjem na Dunaju v dvorani Redute znal preţiveti cele večere
opazujoč plesalce, ki so se sukali v ritmu Straussovih valčkov. Ti so ga ponavadi spravili v
otoţno razpoloţenje.
Na Dunaju pa je imel Berlioz priloţnost slišati tudi kraljevo kapelo, sestavljeno iz najboljših
mestnih glasbenikov. Na koncertu, kjer jih je skladatelj prvič slišal, so izvedli odlomke
različnih avtorjev (med njimi Ignaza Assmayerja ter bratov Josepha in Michaela Haydna) –
kar se je Berliozu zdela svojevrstna smola, čeprav so mu bili odlomki vsak zase všeč. Kapelo
so tedaj uradno vodili trije kapelniki – Josef Leopold von Eybler, Ignaz Assmayer ter Joseph
Weigl. Slednji je umrl kmalu po Berliozovem odhodu z Dunaja in skladatelju so tedaj
ponudili njegovo mesto, a ga ta ni sprejel in te ponudbe tudi ni omenil v svojih Spominih.
Izpostavil jo je urednik Berliozovih Spominov, Pierre Citron, v svoji opombi.29
S plemstvom je bil na Dunaju povezan tudi godalni kvartet princa Czartoryskega, ki so ga
sestavljali Joseph Mayseder in Mathias Strebinger (prva in druga violina), violist Durst ter
violončelist Egyd Borzaga. Včasih se jim je na klavirju pridruţila tudi princesa Czartoryska,
ki je veljala za izvrstno neprofesionalno pianistko. Poleg njih sta na Dunaju izstopala še dva
velika violinista, ki ju Berlioz v svojem opisu dunajskih glasbenih virov ni pozabil omeniti.
Poleg ţe omenjenega vodje godalnega kvarteta, Josepha Maysederja, sta bila zelo vidna
dunajska violinista tudi Georg Hellmesberger ter mladi Joseph Joachim. Slednji je imel tedaj
komaj petnajst let in je kasneje za Berlioza postal najboljši nemški in morda tudi evropski
violinist. Poleg omenjenih glasbenih virtuozov pa sta ravno tedaj na Dunaju gostovala tudi
Berliozov prijatelj, violinist Heinrich Wilhelm Ernest, ter češki baritonist Johann Baptist
Pišek, ki se je ob tej priloţnosti prvič predstavil dunajski publiki. Pišek je najprej nastopil v
Reduti, kasneje pa tudi v okviru Berliozovega koncerta, preden so ga angaţirali v gledališču
29

Na strani 447.
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Theater an der Wien. Berlioz sam je bil nad Pišekom absolutno navdušen in je menil, da bi v
Parizu blesteče uspel, če bi le znal francosko.
Precej manj navdušen pa je skladatelj bil nad dunajskim glasbenim konservatorijem, ki po
svoji moči in vplivu po pomembnosti ni dosegal veličine svojega mesta. Kljub temu so se
Berliozu nekateri tamkajšnji profesorji zdeli dobri. Med njimi je izpostavil Josepha Fischhofa
in Josepha Bœhma, pa tudi o direktorju konservatorija, Gottfriedu von Preyeru, ni imel
slabega mnenja. V dvorani konservatorija je večkrat slišal tudi izvrstnega pianista češkega
rodu, Alexandra Dreyschocka, ki ga je označil za talentiranega mladega glasbenika,
Dreyschock pa je v očeh nekaterih veljal celo za Lisztovega tekmeca.
Berlioza je najbolj razţalostilo dunajsko slabo poznavanje Glucka – glasbeniki in dunajski
glasbeni ljubitelji, s katerimi je govoril, na primer še nikoli niso slišali Gluckove Alceste,
Armide ali Ifigenije na Tavridi, za kar bili po njegovem mnenju odgovorni zlasti direktorji
gledališč. Po tem neprijetnem spoznanju je Berlioz nazadnje zapustil Dunaj in odpotoval v
Pešto, s kakšno iluzijo manj, kot jo je imel ob prihodu v avstrijsko prestolnico. Za seboj je
imel šest dunajskih koncertov, o katerih pa iz njegovih Spominov izvemo zgolj to, da so mu
bili glasbeni kritiki v glavnem naklonjeni.
Na Madţarskem, ki je tedaj spadala pod Habsburško monarhijo, se je Berlioz srečal z močnim
nacionalnim gibanjem in odporom do vsega nemškega. Med potjo na Madţarsko s kočijo se je
skladatelj zaradi poplavljene reke in obilice blata dvakrat znašel v situaciji, ko je kazalo, da se
bo utopil, a je tej nevarnosti na srečo ušel. Rešil je ne le sebe, temveč tudi Rákóczyijevo
koračnico, ki jo je na madţarsko nacionalno glasbeno temo napisal na Dunaju le noč pred
odhodom v Pešto. Po prihodu in prepotrebnem počitku se je Berlioz v Pešti odločil nastopiti v
Nacionalnem gledališču, vendar pa je za svojo izvedbo potreboval dodatne glasbenike, kar se
je izkazalo za ne povsem nedolţen problemček. Mesto je namreč premoglo dve glavni
gledališči, Nacionalno in Nemško, toda glasbenikom iz Nemškega gledališča je bilo
prepovedano nastopiti v Nacionalnem gledališču. V njem je bilo prepovedano celo izvajanje
del v nemškem jeziku, saj so se Madţari z vsemi moţnimi vzvodi upirali vsiljeni
germanizaciji. Berlioza je marsikaj začudilo. Za začetek so ga begali napisi »hony« na večini
izloţb, vse dokler mu niso pojasnili, da so s tem napisom označeni izdelki domačega porekla.
Tudi madţarščina sama ni bila niti malo podobna nobenemu jeziku, ki jih je do tedaj poznal.
Še več, glasbene oznake, ki so drugod po Evropi veljale za mednarodne in so bile
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italijanskega izvora, so se na Madţarskem uporabljale kar v madţarščini. Toda skladatelj se je
privadil okoliščinam, v katerih se je znašel, in koncertne priprave so kmalu stekle. Dodatne
glasbenike (pribliţno dvanajst sposobnih violinistov) je s pomočjo glasbenega zaloţnika in
violinista Jozsefa Treichlingerja našel v Filharmonični druţbi in bil nazadnje nad orkestrom, s
katerim je razpolagal, zelo zadovoljen. Menil je, da je speljal enega najboljših koncertov, kar
so jih na Madţarskem slišali v dolgem času. O svojem koncertu se sicer ni obširno razpisal;
kaj več je napisal le o izvedbi svoje Rákóczyjeve koračnice, ki je ţe zgolj ob najavi vzbudila
izjemno zanimanje. Prav omenjena najava Rákóczyjeve koračnice pa je med ljudmi povzročila
tudi mero zaskrbljenosti, saj so se bali, da bi njihova nacionalna tema v rokah neznanega
skladatelja lahko razvodenela. Stvar je šla celo tako daleč, da je glavni urednik nekega
madţarskega časopisa, gospod Horvath, na skrivaj poizvedel, kje se prepisujejo Berliozovi
orkestrski parti in si je šel tja ogledat partituro najavljene koračnice. Nato je dotični gospod
Berliozu izrazil dvom o ustrezni obdelavi glasbene teme, ker se mu je zdelo, da se tema pojavi
zgolj v pianu. Berlioz je očitke zavrnil kot smešne, saj je temo uporabil ţe na samem začetku
skladbe in to fortissimo, vseeno pa se je potem tudi sam kar malce zbal, kakšen bo nazadnje
odziv občinstva glede na zelo visoka pričakovanja narodno zavednih Madţarov. Na koncertu
15. februarja pa se je publika nazadnje odzvala tako čustveno, da so morali izvedbo v eni
točki zaradi hrupnih domoljubnih čustvenih vzklikov in cepetanja v dvorani prekiniti in začeti
znova, pa še tedaj se je poslušalstvo komaj premagalo, da ni znova izbruhnilo od navdušenja.
Berlioz si je oddahnil ob misli, da je to točko uvrstil na konec programa kot nekakšen višek, s
katerim se je koncert zaključil, saj po tolikšnem velikanskem odzivu nobena druga skladba za
njo ne bi prišla do izraza.
Preden je nato odšel iz mesta, je Berlioz v Pešti na prošnjo madţarskih kolegov pustil svoj
rokopis partiture koračnice, v zameno za kopijo, ki so jo kasneje poslali za njim v Wrocław.
Skladatelj se je kasneje zavedal dejstva, da so Madţari njegovo različico obdelave madţarske
teme vzeli za svojo in jim je prišlo v navado, da so Rákóczyjevo koračnico izvedli ob
največjih nacionalnih slavnostih. Berlioz jim je mnogo let kasneje, leta 1861, poslal
popravljen izvod svoje koračnice, ki jo je medtem vključil v svojo dramatično legendo
Faustovo pogubljenje kot Finale prvega dela.
Skladatelj pa je imel med svojim obiskom Pešte priloţnost slišati tudi drugačno, a na
Madţarskem zelo priljubljeno glasbo. Prisostvoval je dvema baloma, kjer so v glavnem
plesali mazurke, čardaše, keringö in nekatere druge madţarske plese, ob katerih so se
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francoske četvorke zdele zelo hladne. Berlioz je občudoval madţarske narodne noše in
razkošje, ki ga na balih ni manjkalo, izpostavil pa je tudi madţarski ponos in njihovo
velikodušnost. Od glasbenikov, ki so mu ostali v spominu, je imenoval štiri: kapelnika
Ferenca Erkela, ki ga je po slišani izvedbi njegove opere Hunyady označil za talentiranega
skladatelja; pevko Rozo Schodel (ki je izšla iz šole znane francoske sopranistke CarolineAlexandrine Branchu); nadarjenega koncertnega mojstra Kohneja; ter tenorista Füredija, ki je
Berlioza prepričal z izvedbo madţarskih nacionalnih pesmi. Na splošno je bil s svojim
bivanjem na Madţarskem več kot zadovoljen, saj je bila to zanj povsem unikatna izkušnja
razširitve glasbenega obzorja.
Naslednja postaja je bila Praga. Skladatelj je pred potjo sprva okleval, ali naj se sploh napoti
na Češko, saj so ga na Dunaju poskušali odvrniti od te zamisli. Po mnenju Dunajčanov so
namreč Čehi cenili zlasti velike pokojne skladatelje. Berlioz se je po teh nasvetih ţe odločil,
da bo Prago na svoji poti izpustil, ko so mu pod roko prišle zelo pozitivne glasbene kritike
njegovega Kralja Leara izpod peresa češkega kritika Augusta Wilhelma Ambrosa, ki so na
češko glasbeno razumevanje vrgle drugačno luč. Berlioz se je odločil pisati Ambrosu in mu v
pismu razkriti svojo dilemo, ali naj obišče Prago ali ne. Ambrosov odgovor je skladatelja
popolnoma pomiril in ga prepričal v smiselnost tega obiska, Berlioz pa kasneje svoje poti v
Prago ni niti malo obţaloval. Seznanil se je s praškim glasbenim konservatorijem, opero in
pevsko akademijo, uţival pa je tudi v lepoti samega mesta, ki si ga je (za razliko od večine
drugih mest) prav po turistično ogledal. Koncerte so mu pomagali organizirati direktor
konservatorija, Jan Bedřich Kittl; brata Škroup: František Jan (dirigent narodnega gledališča)
in Jan Nepomuk Škroup (glavni operni zborovodja in zborovodja katedrale); ter Moric
Mildner, koncertni mojster in dirigent Nemškega gledališča. V Pragi je imel Berlioz šest
koncertov (19., 25. in 28. januarja, 31. marca ter 7. in 17. aprila), od katerih so se nekateri
odvili v Sofijini dvorani Pevske akademije na rečnem otoku Lovcev, drugi pa v gledališču.
Skladatelj jih ni podrobneje analiziral, saj je verjetno menil, da to delo lahko prepusti
glasbenim kritikom in zunanjim opazovalcem. Zapisal je le, da je publika glasno zahtevala
ponovitve izvedenih skladb ter da so mu glasbeniki po vzoru dunajskega banketa po enem od
koncertov priredili večerjo, kjer je bil Liszt v vlogi glavnega govornika in prevajalca.
Skladatelj se ni spuščal v podrobnejši opis ali v oris priprav na koncerte. Nekaj malega je
zapisal o praškem gledališču, v katerem je nastopil: zdelo se mu je majhno, temno in
umazano, pa tudi akustika ga ni zadovoljila. Pevci solisti so se mu zdeli boljši kot v večini
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nemških krajev, ki jih je poznal, zlasti (neimenovani) prvi tenor; baritonist, ki se je pisal
Strakaty; gospodični Gresser in Kirchberger; ter Katina Podhorska. O zboru in orkestru je
izjavil le to, da nista bila dovolj številna ter da se s tako skromno zasedbo ni pošteno lotevati
večjih glasbenih mojstrovin. Scenografija se mu je zdela porazna, operni repertoar pa zastarel.
Veliko bolj zadovoljen je bil z glasbenim konservatorijem, ki je bil po kakovosti v njegovih
očeh takoj za pariškim. Zelo visoko je cenil zlasti tri ključne osebnosti konservatorija:
mlajšega direktorja Johanna Friedricha Kittla; profesorja violine Morica Mildnerja, ki je bil
obenem koncertni mojster Nemškega gledališča; ter Giovannija Battisto Gordigianija,
skladatelja in zborovodjo. Iz Pevske akademije je izpostavil harfistko in pevko gospodično
Claudius, ki je bila učenka slavnega Parish-Alvarsa. Pozitivno pa je ocenil tudi tri znane češke
glasbenike, ki niso bili vpeti v nobeno od treh največjih praških glasbenih ustanov –
gledališče, pevsko akademijo in konservatorij. To so bili: češka izseljenca pianist in skladatelj
Alexander Dreyschock, ki ga je Berlioz prvič slišal na Dunaju, in baritonist Johann Baptist
Pišek, s katerim se je Berlioz seznanil v Nemčiji; tretji pa je bil češki skladatelj Václav Jan
Křtitel Tomášek. Dreyschock in Pišek v Pragi nista nastopala, ker na začetku svoje glasbene
poti na Češkem nista bila deleţna pričakovane spodbude in odobravanja, kar ju je prisililo, da
sta se najprej uveljavila v tujini, Tomášek pa je bil nasprotno v svoji domovini zelo cenjen.
Berlioz je imel v Pragi moţnost prisostvovati koncertu, kjer so izvedli skoraj izključno
Tomášekova dela, vendar pa se ni odločil napisati kaj več o njegovem skladateljskem slogu,
iz česar lahko sklepamo, da nad Tomášekovim glasbenim izrazom verjetno ni bil brezpogojno
navdušen (Berlioz namreč svojega navdušenja praviloma nikoli ni skrival). Bolj vljudno ga je
bilo omeniti kot enega najvidnejših praških glasbenikov in se nato vzdrţati komentarjev.
O češki publiki na splošno je Berlioz menil, da je bistroumna in dojemljiva, tudi zato, ker so
bili Čehi po njegovem »najboljši glasbeniki Evrope« (484). Iz tega je moč sklepati, da je
češka izkušnja vsekakor prispevala svoj deleţ h glasbenemu dozorevanju skladatelja.
Na Dunaju so imeli Čehi tedaj ugled dobrih glasbenikov, za katere pa je veljalo, da ne cenijo
preveč moderne glasbe. Berlioz je to tezo do neke mere ovrgel, vendar pa ne popolnoma.
Pritrdil je splošnemu prepričanju, da gre za glasbeno nadarjen narod, pohvalil je sodobne
smernice praškega glasbenega konservatorija, vendar se je na primer pritoţil čez banalen
glasbeni repertoar praškega gledališča ter njihove gledališke glasbene zmogljivosti na
splošno. To mu je zadostovalo. Ni se spustil v analizo češke glasbe vojaških godb ali češke
cerkvene glasbe, saj se na teh dveh področjih ni čutil dovolj kompetentnega. Z lepimi spomini
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se je iz Češke odpravil najprej v Wrocław, imel tam koncert, se vrnil v Prago, izvedel druge
tri od svojih šestih praških koncertov, nato pa dokončno odpotoval – najprej v Braunschweig,
nato pa nazaj v Pariz. Postanka v Wrocławu in Braunschweigu ni vključil v svoja pisma.
V celoti pa je bilo to šestmesečno potovanje čas, ko je Berlioz začel pisati eno svojih najbolj
znanih del, simfonijo Faustovo pogubljenje. O svojih koncertih v okviru te poti Berlioz ni bil
preveč gostobeseden, izpostavil je bolj posamezne osebe in pripetljaje; veliko prostora pa je v
svojih pismih o praški izkušnji namenil refleksiji o potrebnih reformah glasbenih
konservatorijev na splošno. Skladatelj je tudi tokrat znova zamolčal dejstvo, da po avstrijskih
deţelah ni potoval sam, temveč s svojo kasnejšo soprogo Marie Recio. Prav tako se ni oziral
na malenkosti, kot je kronološko sosledje, po katerem je Prago v resnici za nekaj časa zapustil
in odšel v Wrocław ter se nato znova vrnil, da bi na Češkem izpeljal še tri dogovorjene
koncerte.
Berliozova pisma o poti po Dunaju, Budimpešti in Pragi so izšla šele po skladateljevi vrnitvi z
uspešne turneje po Rusiji. Ţe pribliţno pol leta kasneje, februarja 1847, je bil Berlioz znova
na poti, tokrat sam in namenjen v Rusijo, kamor ga je prignala finančna stiska. Povzročila jo
je smela izvedba Faustovega prekletstva, v katero je Berlioz vloţil vse svoje prihranke, ki pa
se mu niso povrnili, saj se je francoska publika v mrzli in viharni zimi sredi belega dne
odločila raje ostati doma (večerni termini najetja dvorane so bili za skladatelja namreč
predragi). Berlioza je pariška ravnodušnost zelo razţalostila, gledano z distanco pa ni teţko
razumeti, zakaj je privlačen naslov simfonije Romeo in Julija pritegnil neprimerno več
poslušalcev kot teţka vsebina zgodbe o Faustu, kjer naslovni junak svojo dušo proda hudiču.
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6.4. Berliozovo potovanje v Rusijo

Berlioz se je februarja 1847 po bankrotu odpravil v Rusijo, da bi se z dobičkom od koncertov
izkopal iz finančnih škripcev, v katerih se je znašel po finančno neuspeli premieri in ponovitvi
koncerta svoje dramatične legende Faustovo pogubljenje (6. in 20. decembra 1846). Prijatelji
so mu posodili denar za pot in za poplačilo honorarjev sodelujočih glasbenikov ter ogromnih
stroškov najema dvorane Opére-Comique. Zelo pomembno je bilo, da se na pot odpravi v
postnem času, ko so bila gledališča zaprta in si je lahko od svojih koncertov obetal dobiček.
Napotil se je naravnost v tedanjo prestolnico, Sankt Peterburg in se tedaj prvič soočil z rusko
zimo, ki je oteţevala ţe tako dolgo in naporno pot v skoraj nepredušno zaprti kovinski poštni
kočiji na saneh. Le eno uro po prihodu v hotel so ga ţe povabili na druţaben večer pri bratih
grofih Wielhorskih, ki naj bi se ga udeleţile tudi vidnejše sanktpeterburške glasbene osebnosti
in tako je Berlioz še isti večer s pomočjo Heinricha Marie Romberga, dirigenta tamkajšnjega
italijanskega gledališča, izbral dvorano plemiške druţbe, določil datum koncerta (15. marec
1847) in ceno vstopnic (tri rublje). Z Rombergom sta nato naslednji dan poiskala
najprimernejše orkestrske instrumentaliste, zbor pa je pomagal zbrati general in vodja
cesarske glasbene kapele Aleksej Fjodorovič Lvov. Vlogo pevcev solistov za legendo
Faustovo pogubljenje je Berlioz ponudil basistu Wilhelmu Versingu (ki je svojo vlogo
Mefistofela odpel v nemščini) ter italijanskemu tenorju Ricciardiju (ki se je v Fausta vţivel v
francoščini). Zbor je pel v nemščini, le da so zanj morali zagotoviti prepis besed v cirilico,
vendar se je kasneje izkazalo, da je sam nemški prevod Berliozovega besedila, ki ga je
skladatelj dal narediti v Franciji, izredno slab in ga je bilo treba popraviti ter za prihodnji
koncert nadomestiti z boljšim. Na koncertnem programu so se znašli uvertura Rimskega
karnevala, prvi dve dejanji Fausta, 4. stavek simfonije Romeo in Julija – scherzo Kraljice
Mab ter apoteoza Pogrebne in zmagovite simfonije. Publika je Berliozovo glasbo sprejela z
navdušenjem in brez zadrţkov, skladatelju pa je bil ljub zlasti topel sprejem njegove legende
Faustovo pogubljenje, ker je bil kot nekakšen obliţ na rano pariške (vsaj začetne)
ravnodušnosti do tega dela, ki ga je le tri mesece pred tem spravila na kant. Med koncertnim
premorom je Berlioza v svoji loţi sprejela celo sama cesarica Aleksandra Fjodorovna (ki ji je
skladatelj prinesel bratovo priporočilno pismo) ter koncert pohvalila. Pri izvedbi Kraljice Mab
sta na majhnih antičnih cimbalah sodelovala celo gledališki dirigent Romberg in Ludwig
Wilhelm Maurer, inšpektor dvornega orkestra. Izkazala se je tudi vojaška godba šestdesetih
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glasbenikov, ki so med izvedbo Kraljice Mab tako neslišno zavzeli svoja mesta, da jih Berlioz
sploh ni opazil in se je bal, da hrup njihovega prihoda ne bi preprečil razumeti delikatno
teksturo tega eksotičnega dela. Toda strah je bil odveč, publika pa je bila vzhičena. Ţe zgolj
izkupiček tega koncerta je zadostoval, da je Berlioz mogel poplačati svoje francoske dolgove
in zelo zadovoljen z rezultatom je skladatelj koncert ponovil še 25. marca ter uspešno podvojil
svoj zasluţek. Nato se je odpravil v Moskvo, kjer pa se je moral soočiti z nenavadnim
problemom, ki je izhajal iz splošnega prepričanja, da so skladatelji ţe zaradi narave svojega
dela tudi dobri glasbeni izvajalci. Po pravilniku skupščine plemstva, v kateri se je Berlioz
namenil izvesti svoj koncert (trdno prepričan, da je to edina primerna dvorana v mestu), je
moral namreč skladatelj v zameno za odstop dvorane po koncertu plemstvu prirediti še
solističen nastop. Prav tu se je pojavila teţava, kajti Berlioz je na koncertih sicer nastopal v
vlogi dirigenta, ni pa bil virtuozni glasbeni solist – instrumentalist ali pevec. Upravitelj
dvorane, zelo star maršal, je vztrajal pri predpisanih pogojih za odstop dvorane in Berlioz si
je ţe pričel beliti glavo, ali naj nastopi raje s kitaro, flavto ali bobnom, ko ga je te mučne
dileme odrešil neki ravno tedaj prisoten višji oficir, ki se je odločil skladatelju pomagati iz
zagate. Po zvezah mu je uredil enkratno izjemo, po kateri je bil Berlioz oproščen solistične
izvedbe pred plemstvom, vendar pa mu je podpisani dogovor hkrati preprečeval, da bi svoj
koncert v isti dvorani ponovil, zaradi česar je bil Berlioz tedaj ob velik potencialen zasluţek.
Po prvem in edinem moskovskem koncertu je bil namreč na odru deleţen vzklikov, zahtev in
prošenj najbolj zagretih občudovalcev, naj vendar organizira še en koncert, a je imel Berlioz
zaradi omenjenega dogovora zvezane roke.
V samo analizo moskovskega koncerta se Berlioz ni hotel spustiti, morda iz previdnosti, da se
ne bi s kakšno iskreno kritiko komu zameril in si s tem zaprl vrata za prihodnje sodelovanje.
Namignil je le, da glasbeniki v svojo vlogi niso ravno briljirali ter ocenil, da so imeli zboristi
moskovske opere nemogoče pogoje dela, saj se je od njih pričakovalo, da se bodo svoj part
naučili s tihim individualnim branjem v skupnem prostoru – brez glasbene spremljave.
Berlioz se je na moskovske običaje poţviţgal in je za priprave na svoj koncert nemudoma
zahteval korepetitorja in pianino ter bil pri tem uslišan. Imel je tudi srečo, da se je ravno tedaj
v Moskvi nahajal violončelist Max Bohrer, ki se je nesebično pridruţil njegovemu orkestru,
ter da sta mu pri organizaciji pomagala francoski umetnik Marcou ter violinist sardinskega
porekla, Grassi. Nazadnje mu je uspelo najti celo solita, tenorista Gleba Ivanoviča Leonova in
basista Slavika, ki sta za razliko od Sankt Peterburga oba pela v francoščini, medtem ko je
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zbor svoje besedilo odpel v nemščini. Toda zataknilo se je pri cenzuri. Latinska pesem
študentov v Faustu se je moskovskemu cenzorju zdela povsem neprimerna za javen nastop:
»Nobis subridente luna, per urbem quaerentes peullas eamus, ut cras fortunati Caesares
dicamus: Veni, vidi, vici.« (Medtem ko se nam smehlja luna, pojdimo po mestu poiskat
dekleta, da bi jutri, srečni Cezarji, rekli: Prišel sem, videl sem, zmagal sem.) (508) Nič ni
pomagalo prepričevanje, da se sanktpeterburški cenzuri omenjena kitica ni zdela sporna –
moskovski cenzor je vztrajal pri tem, da je neprimerna za objavo in Berlioz jo je moral tako
nazadnje odstraniti iz knjiţice z besedilom. Kljub temu pa so jo zboristi še vedno odpeli – v
latinščini. Berlioz je to argumentiral takole: »Lahko mi verjamete, da nisem nameraval
odrezati okončino svoji partituri, da bi ustvaril srameţljivo delo, to bi šele bila prava
nemoralnost.« (509) Nato se je še pošalil: »In tako je torej prebivalstvo Moskve ostalo najbolj
moralno v vesolju in ponoči kljub vsem luninim smehljajem študenti ne tekajo po mestu,
iščoč mlada dekleta … pozimi.« (509)
Kmalu po koncertu se je Berlioz vrnil v Sankt Peterburg, da bi na kraljevo ţeljo izvedel svojo
simfonijo Romeo in Julija, pri čemer so mu dali proste roke, da je imel lahko toliko vaj,
kolikor je bilo potrebnih. Na voljo je imel ogromen zbor, sestavljen iz pevcev italijanskega in
nemškega gledališča ter učencev operne šole. Glasovi so vadili ločeno po sekcijah, posebej
Capuletovi in posebej Montegovi, Prolog pa so študirali v tretjem prostoru. Berlioz je od
solistov izpostavil le basista Versinga v vlogi Lorenza, altistko Walckerjevo, ki je nastopala v
prologu ter tenorja Konstantina Hollanda, ki je soliral v scherzu Kraljice Mag. Temeljite
organizirane vaje so obrodile dobre sadove in koncert 23. aprila 1847 je po Berliozovih
besedah izvrstno uspel. Kljub temu pa se skladatelj ni mogel znebiti občutka, da je bil
sanktpeterburški publiki Faust veliko bolj pri srcu in da poslušalci niso dobro dojeli obseţnih
oblik Romea in Julije ter ţalostne slovesnosti v Finalu, zato je (po nasvetu gledališkega
blagajnika) v drugo ponovitev koncerta iz previdnosti vključil še dva dela Fausta.
Pribliţno v tem času je Berlioz s svojo Fantastično simfonijo nastopil še na koncertu
namenjenem zbiranju denarja za basista Versinga, vendar o tej izvedbi ni zapisal ničesar razen
tega, da je pri njej sodeloval tudi skladatelj (in Berliozov prijatelj) Berthold Damcke, ki je v
Finalu na klavir zaigral dve noti. S tem koncertom pa se je s koncem postnega obdobja
končalo tudi Berliozovo glasbeno udejstvovanje v tedanji ruski prestolnici in skladatelj se je
odpravil domov. Spotoma si je zaţelel nastopiti še v Rigi (v današnji Latviji) in je v mestu
organiziral koncert, ki se je odvil 29. maja 1847. Ni mu sicer prinesel dobička, pač pa je
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njegovi glasbi prisluhnilo kakih 140 poslušalcev, Berlioz pa se je seznanil tudi s tamkajšnjim
kapelnikom Schramekom in z nekaterimi drugimi umetniki.
Pot ga je nato vodila v Berlin, saj je ţe med bivanjem v Moskvi prek grofa Rederna prejel
povabilo pruskega kralja, da v Berlinu izvede svoje Faustovo pogubljenje in pri tem dobi
polovico celotnega dobička. Koncert se je zgodil 19. junija v opernem gledališču in skladatelj
je pohvalil profesionalnost orkestra in zborov, zelo nezadovoljen pa je bil s pevcema
solistoma, ki ju iz vljudnosti ni imenoval (sopranistko Brexendorferjevo in tenorjem
Krausem). Nasprotno je basist Boetticher v vlogi Metistofela blestel in publika ga je nagradila
z aplavzom in vzkliki: »Da capo!« (519). Kljub dobri izvedbi pa je od orkestrskih glasbenikov
v odnosu do Berlioza vel nekakšen hlad, kar je bila posledica njegovih objavljenih refleksij s
poti po Nemčiji, kjer je zapisal, da pariški flavtisti prekašajo berlinske, uţaljeni prvi flavtist pa
je nato nahujskal druge glasbenike proti Berliozu. Toda skladatelj je bil nazadnje kljub temu
zadovoljen s končnim izidom celotnega gostovanja, ta postanek pa mu je v očeh nemškega
plemstva tudi znatno dvignil ugled, ker se je po kraljevi večerji zelo neobremenjeno in
sproščeno pomenkoval s kraljem. Od vladarja je Berlioz prek Meyerbeera prejel odlikovanje
Rdečega orla, skladatelj pa se je kralju med privatnim pomenkom zahvalil v iskreni pohvali
njegovih zaslug za podporo umetnikom, kot so Spontini, Meyerbeer, Mendelssohn in drugi (ni
pozabil omeniti zadovoljstva nad tem, da v Berlinu izvajajo njemu tako ljubega Glucka).
Berlioz je kasneje pripisal še svojo oceno, da tedanja Evropa premore le tri vladarje glasbene
ljubitelje – poleg pruskega kralja Friderika Viljema IV še mladega vladarja Hannovra in
weimarskega nadvojvodo.
Berliozova pot v Rusijo se je tako končala z dvema dodatnima koncertoma, po njej pa se je
skladatelj odpočil pri svojem očetu, h kateremu je odpeljal tudi vnuka, svojega sina Louisa
Berlioza, ki je kasneje postal mornar. V Rusijo se je Hector Berlioz odpravil le še enkrat, v
zrelih letih (leta 1867-68) in ta pot ni več zajeta v njegovih Spominih. Vendar pa je to drugo
potovanje, kjer je nastopil z osmimi koncerti (šestimi v Sankt Peterburgu in dvema v Moskvi)
predstavljalo nekakšno skladateljevo zadnjo glasbeno prelomnico, saj je Berlioz tedaj zadnjič
aktivno nastopil kot dirigent.
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8. Berlioz o svojih skladbah

Zelo zanimivo si je pobliţe pogledati, kaj je Berlioz sam menil o svojih skladbah. Nekatera
svoja dela je v Spominih na kratko komentiral in razloţil, kako so nastala oziroma kdo je
omogočil njihov nastanek. Tako na primer izvemo, da je skladatelj svoja mladostna dela, ki
pri publiki niso doţivela pravega sprejema ali pa se njemu samemu niso zdela dovolj dobra,
preprosto uničil. Od vse glasbe, ki jo je napisal, je bil Berliozu najljubši Adagio (ljubezenski
prizor) simfonije Romeo in Julija, tega mnenja pa je bila po njegovem tudi večina
glasbenikov, ki je delo poznala. Poleg najljubšega je izpostavil tudi svoj najveličastnejši
glasbeni odlomek, ki je bil v njegovih očeh Finale (Judex crederis) skladbe Te Deum. Te
Deum je zaradi potrebe po veliki zasedbi med Berliozovimi sodobniki veljal za eno izmed
njegovih štirih »arhitektonskih« skladb. Preostale tri so bile Pogrebna in zmagovita simfonija
za dva orkestra in zbor, kantata za dva zbora, imenovana Cesarska (Impériale) ter Rekviem. O
svojih skladbah manjših razseţnosti je skladatelj menil, da ne zahtevajo nič manj izvrstno
izvedbo od kolosalno velikih in da jim je včasih v preteklosti »lastna notranja vnema, njihova
ekspresivnost in ritmična izvirnost naredila največjo krivico.« (562)
Primer skladateljevega krajšega komentarja ob kateri od svojih kompozicij je Fantastična
simfonija. Napisal jo je leta 1830 in je bila 5. decembra istega leta tudi ţe izvedena v pariškem
konservatoriju pod vodstvom Habenecka. Simfonija tedaj še ni imela svoje dokončne podobe,
saj ji je skladatelj šele leta 1831 dodal kodo v Firencah, naknadno pa je instrumentiral tudi
simfonični Ples. V svojih Spominih Berlioz takole primerja glavni temi Harolda v Italiji s
temo Fantastične simfonije: »Tako kot v Fantastični simfoniji se glavna tema (prvi spev
viole) [v Haroldu v Italiji] ponavlja v vsem delu; s to razliko, da se tema Fantastične
simfonije, »l'idée fixe«, vztrajno vriva vmes kot strastna epizodična ideja med prizori, ki so ji
tuji in od nje odvračajo pozornost, medtem ko se Haroldov spev nalaga na druge speve
orkestra, s katerimi kontrastira v tempu in po svojem karakterju, vendar pa ne prekinja
njihovega razvoja.« (265) Berlioz v Spominih ni podrobneje razloţil zgradbo tega dela, saj je
za Fantastično simfonijo prej ţe napisal dovolj nazoren program, v katerem je pojasnil
zgodbo, ki jo programska simfonija pripoveduje: mladega umetnika kot »fiksna ideja«
preganja misel na ljubljeno dekle (model zanjo je bila tedaj še nedosegljiva Harriet Smithson)
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in glavni junak nato skozi posamezne glasbene stavke doţivi celo vrsto (domišljijskih)
pustolovščin.
Skladatelj je nekaj malega razkril tudi o dolţini nastanka simfonije Harold v Italiji: »Kljub
kompleksnosti njenega harmoničnega tkanja sem za to simfonijo porabil prav tako malo časa
kot na splošno za druga dela; porabil pa sem tudi precej časa, da sem jo retuširal.« (265-266)
Stavek Koračnice romarjev je tako na primer napisal v dveh urah, nato pa jo šest let
spreminjal in izboljševal … Berlioz je v Spominih kratko toda zgovorno okarakteriziral
zadnji, finalni stavek Harolda v Italiji. Finale je primerjal s »pobesnelo orgijo«, kjer: » ...
skupaj koncertirajo pijanosti vina, krvi, radosti in besa, kjer se zdi, da se ritem zdaj spotika
zdaj besno teče in da bakrena usta bruhajo kletve in z bogokletjem odgovarjajo poniţno
prosečim glasovom, kjer se smejemo, pijemo, udarjamo, razbijamo, ubijamo in skrunimo; kjer
se nazadnje zabavamo.« (365) Prvo izvedbo je skladba doţivela leta 1834 – znova pod
Habeneckovo taktirko v pariškem konservatoriju.
Po tem, ko je skladatelju leta 1838 Paganini velikodušno ves prevzet nad njegovo glasbo
podaril zelo veliko vsoto denarja, je Berlioz najprej poplačal vse svoje dolgove, nato pa se je
odločil napisati veliko glasbeno delo, ki bo upravičilo Paganinijevo radodarnost. Izbral je
obliko programske simfonije z zbori in solističnimi vloţki na temo slovite Shakespearjeve
drame Romeo in Julija. Sam je napisal prozno besedilo za vse pevske glasove, Émile
Deschamps pa je Berliozov tekst na njegovo prošnjo verzificiral. Berlioz je celotno skladbo
napisal v sedmih mesecih brez daljših prekinitev. Ko je bila končana, jo je trikrat izvedel na
pariškem konservatoriju; kasneje pa jo je po svoji navadi še izboljševal. Uporabne nasvete pri
piljenju simfonije sta mu dala le tajnik violinista Heinricha Ernsta, gospod Frankoski, ter
muzikolog Joseph d'Ortigue. Frankoski je Berlioza (na Dunaju) opozoril na prenagli zaključek
scherza Kraljice Mab, kar je spodbudilo stvaritev nove kode; d'Ortigue pa je skladatelju
sugeriral, da je pripoved očeta Laurencea predolga, nakar jo je Berlioz skrajšal. Do vseh
ostalih izboljšav je prišel sam. Šele ko je bil prepričan, da je delo napisal najbolje, kot zmore,
je dal Berlioz simfonijo Romeo in Julija natisniti, leta 1847.
Eno izmed svojih najbolj cenjenih del, dramatično legendo Faustovo pogubljenje je Berlioz
pričel skladati med svojim potovanjem po Avstriji, Madţarski in Češki leta 1845. En del
(pribliţno eno šestino) skladbe je imel ţe napisanega iz leta 1828 – to je bila njegova
uglasbitev francoskega prevoda Goethejevega Fausta v prevodu Gérarda de Nervala,
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naslovljena Osem Faustovih prizorov. Ostalo je pisal med potjo na poštni kočiji. Prva kitica,
ki mu jo je tako uspelo sestaviti, se je glasila:

»Neizmerna, nepredirna in ponosna narava!
Le ti nudiš počitek mojemu dolgčasu brez kraja!
Manj občutim svojo bedo na tvoji vsemogočni dojki,
Znova spoznavam svojo moč in končno verjamem, da sem ţiv.
Ja, pihajte orkani, vpijte, globoki gozdovi,
Podrite se pečine, hudourniki razlijte svoje valove!
Moj glas bi se rad zdruţil z vašimi vzvišenimi šumi.
Gozdovi, pečine, hudourniki, oboţujem vas! svetovi,
Ki se leskečete, k vam se zaganja ţelja
Srca preširokega in duše ţeljne
Sreče, ki ji uhaja.« (489)
Napisana kitica, do katere imamo z literarnega vidika vso pravico biti zadrţani, je dala
Berliozu toliko zagona, da je preostalo delo z lahkoto dokončal, kar zanj sicer ni bilo
značilno. Večino skladbe je napisal na raznih prevoznih sredstvih od vlaka do ladje,
preostanek pa je dokončal doma v Parizu. Nato ga je čakalo brušenje in dopolnjevanje: »Ko je
bil končno začrtan celoten osnutek partiture, sem začel obdelovati celoto, loščiti različne dele,
jih zdruţevati, jih topiti skupaj z vso zagrizenostjo in z vso potrpeţljivostjo, ki sem ju
sposoben in dokončevati instrumentacijo, ki je bila zgolj tu in tam nakazana.« S končnim
rezultatom je bil zelo zadovoljen, saj je v Spominih napisal: »To delo smatram za enega
najboljših, kar sem jih ustvaril; publika je bila do zdaj po videzu sodeč istega mnenja.« (491)
Berlioz je pri pisanju Spominov nekaj pozornosti namenil tudi svojim operam. Tako izvemo,
da je skladatelja k pisanju opere Trojancev, ki je nastala leta 1856, na edinstven način
spodbudila Lisztova partnerka, princesa Karolina Iwanowska. Berlioz ji je med prijateljskim
klepetom v Weimarju (kjer sta Iwanowska in Liszt tedaj ţivela) zaupal svojo ţeljo napisati
opero velikega formata. Tematiko bi delo črpalo v Virgilovi Eneidi, v načinu njene obdelave
pa bi se skladatelj zgledoval po Shakespearju. Vendar pa se je Berlioz pri tem obotavljal, saj
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je menil, da bi mu tovrstni projekt povzročil preveč preglavic in se je ţe vnaprej odrekel
vsakršnemu namenu, da bi se ga lotil. Ko je Iwanowska to slišala, mu je preprosto rekla, da ga
ne ţeli več videti – razen v primeru, da v ta projekt, ki se ga tako srčno ţeli lotiti, ne vloţi
vseh svojih sil in se pogumno spopade z vsemi neizogibnimi sitnostmi. Berlioza, ki je očitno
potreboval nekaj tovrstne dobronamerne spodbude, je takšna kategoričnost popolnoma
prepričala in ob povratku v Pariz se je nemudoma lotil dela. Na koncu je svojo opero Trojance
v zahvalo za začetni strog opomin posvetil princesi Karolini. Delo je v celoti doţivelo izvedbo
šele po Berliozovi smrti, leta 1890, deloma pa so jo (v enaindvajsetih ponovitvah) izvedli ţe
za časa njegovega ţivljenja, leta 1863. Ponovitve prve uprizoritve so skladatelju prinesle lep
honorar (Berlioz je bil namreč avtor tako glasbe kot besedila), ta nepričakovan dobiček pa je
skladatelju nazadnje končno omogočil, da opusti sluţbo glasbenega kritika.
Svojo zadnjo ohranjeno (komično) opero v dveh dejanjih Béatrice in Benedikt je Berlioz
napisal po naročilu direktorja novega gledališča v mestu Baden-Baden, gospoda Benazeta. Za
snov je vzel del Shakespearjeve komedije Mnogo hrupa za nič in temu dodal prizor kapelnika
ter pevske vloţke. Delo je končal in izvedel leta 1862, po njegovem mnenju pa je bila to ena
najbolj ţivahnih in izvirnih skladb, kar jih je kdaj napisal. Ob prvi uprizoritvi je opera poţela
velik uspeh in ţe nekaj mesecev kasneje so jo izvedli tudi v Weimarju.
Ţal je imela njegova zgodnejša opera Benvenuto Cellini precej manj bleščečo usodo. Do
njenega nastanka je prišlo, ker so skladatelja močno impresionirale določene ţivljenjske
prigode italijanskega zlatarja, umetnika in vojaka Benvenuta Cellinija in Berliozu se je zdelo,
da mu zgodbe, ki jih je prebral o Celliniju, nudijo dovolj snovi za izvirno opero. Tako je
zaprosil romanopisca, dramaturga in prevajalca Léona de Waillyja ter pesnika in dramatika
Augusta Barbierja, da mu napišeta libreto o Cellinijevem ţivljenju. Skladatelj je nato moral
po dveh mesecih skladanja Benvenuta iz finančnih razlogov delo prekiniti in se znova
posvetiti glasbeni kritiki, vse dokler mu iz zadrege ni pomagal prijatelj, dramatik in pesnik
Ernest Legouvé, ki mu je posodil dovolj denarja, da je lahko v miru končal začeto opero,
Berlioz pa mu je nato v zahvalo posvetil delo. Vendar pa skladatelj kasneje po pričevanju v
svojih Spominih ni bil povsem zadovoljen s samim libretom opere. Po eni strani se mu libreto
ni zdel nič slabši od toliko drugih in mu je celo ugajal, po drugi strani pa je bil mnenja, da
besedilo ne vsebuje potrebnih elementov za dobro dramo (kljub temu pa ni napisal, katere
elemente je imel v mislih). Sklepamo lahko, da je Berlioz tako precejšnji neuspeh uprizoritve
verjetno pripisoval slabemu libretu; v Franciji so za časa Berliozovega ţivljenja opero namreč
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uprizorili le štirikrat. Vseeno pa skladatelj o njej ni imel slabega mnenja: »… ravnokar sem
znova in s hladno nepristranskostjo prebral svojo ubogo partituro in si ne morem pomagati, da
ne bi v njej naletel na raznolikost idej, silovit zanos in blišč glasbenega kolorita, ki ga morda
nikoli več ne bom srečal in ki bi si zasluţili boljšo usodo.« (289)
Zelo visoko mnenje pa je Berlioz imel tudi o svojem Rekviemu, ki ga je napisal leta 1837.
Delo je posvetil Adrienu de Gasparinu, notranjemu ministru, ki je Rekviem pri Berliozu
naročil v času svojega ministrovanja.30 V svojih Spominih se je Berlioz dotaknil stavka Tube
mirum in posvaril pred dirigentsko malomarnostjo pri izvajanju tega zapletenega dela
Rekviema, kjer skupaj igrajo štirje orkestri trobil, vsak v svojem vogalu zvočne mase:
»V trenutku njihovega vstopa [trobil], na začetku Tube mirum, ki je brez prekinitve povezana
z Dies irae, se stavek dvojno razširi, vsa trobila nato hkrati vzplamtijo v nov stavek in nato
nagovarjajo drug drugega in si v daljavi odgovarjajo z zaporednimi vstopi nakopičenimi drug
na drugega s terco. Zelo pomembno je torej jasno nakazati štiri dobe velikega takta v trenutku,
ko nastopijo. Brez tega ta strašanska glasbena kataklizma, ki je tako skrbno pripravljena in
kjer so uporabljena izredna in čudovita sredstva, v merah in kombinacijah, ki se jih pred tem
še nihče ni lotil in jih od tedaj nihče ni poskusil, ta glasbena slika poslednje sodbe, ki bo,
upam, ostala kot nekaj velikega v naši umetnosti, lahko povzroči samo izjemno in strašno
kakofonijo.« (273)
Iz zapisanega razberemo, da Berlioz delu pripisuje monumentalen pomen; prvi del izbranega
odlomka pa je zgovoren tudi kot ilustracija Berliozovega muzikološko-kritiškega stila:
opazujemo lahko skladateljev besedni zaklad in lahkoto, s katero ubesedi opis glasbenega
dogajanja v izbranem stavku Rekviema.
Tudi Pogrebna in zmagovita simfonija je bila leta 1840 napisana po naročilu francoskega
ministrstva za notranje zadeve. Naročil jo je tedanji notranji minister Charles de Rémusat, ker
je vlada tedaj ţelela razkošno proslaviti deseto obletnico revolucije iz leta 1830, ko je zaradi
mnoţičnega upora ljudstva moral odstopiti kralj Karel X in se je oblast dokončno zamenjala.
Berliozu so naročili simfonijo za izvedbo na prostem med premestitvijo umrlih med
revolucijo, natančnejšo obliko dela in vse podrobnosti glede izvajalcev pa so prepustili
skladatelju. Berlioz se je odločil za zasedbo pihal in trobil, kasneje pa je delu zaradi večjega
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Ko je posvetilo nastalo, Gasparin ni bil več na oblasti.
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učinka dodal še neobvezna godala in zbor. S to simfonijo je ţelel obuditi boje v treh slavnih
dneh od 27. do 29. julija 1830, ko je umrlo okoli devetsto ljudi (okoli dvesto vojakov in
sedemsto upornikov). Omenjene boje je hotel obuditi: »… sredi naglasov ţalovanja v tako
strašni kot ţalostni koračnici, ki bi jo izvedli med potjo sprevoda.« (298) Koračnici bi sledil:
»… neke vrste nagrobni govor ali slovo, naslovljeno na vzvišene pokojnike v trenutku spusta
trupel v monumentalno grobnico« in nazadnje »… slavnostna himna, apoteoza, ko bo
pogrebni kamen zapečaten in bo imelo ljudstvo pred očmi le še visok steber, ki se bo z
razširjenimi krili dvigal nad svobodo in se zaganjal proti nebu, kot duša tistih, ki so zanjo
umrli.« (298-299) Kljub natančnim načrtom pa je Berlioz v nekem trenutku prekinil s tem
delom. Na uho so mu namreč prišle govorice o načrtovani odpovedi julijskih slavnosti. Zaradi
slabih izkušenj s podobnim naročilom z ministrstva štiri leta poprej, ko se je moral po izvedbi
levje boriti za izplačilo svojega Rekviema, je Berlioz pri priči nehal skladati in se posvetil
drugim rečem. Na srečo ga je le nekaj dni kasneje v mestu opazil minister Rémusat, ki je dal
ustaviti svoje vozilo in skladatelja povprašal, kako daleč je z delom. Berlioz mu je razloţil,
zakaj je prenehal skladati, minister pa je vse omenjene govorice pri priči ovrgel in tako še
pravočasno rešil naročeno skladbo. Berlioz je imel tedaj ţe skoraj v celoti končano koračnico,
ki jo je nato hitro dokončal ter dopisal še glasbo za pogrebni nagovor. Našel je tudi primerno
temo za svojo apoteozo, vendar pa je na tej točki znova naletel na oviro, tokrat notranje
narave:
»… precej časa me je zadrţala fanfara, za katero sem ţelel, da se malo po malem dviguje iz
globin orkestra do visoke note, s katero izbruhne spev apoteoze. Napisal sem jih ne vem
koliko, pa mi nobena ni bila všeč; bila je ali vulgarna, ali preozka v obliki, ali premalo
svečana, ali slabo stopnjevana. Sanjal sem o angelskem zvenenju, preprostem toda
plemenitem, okrašenem, oboroţenem, ki bi se sijoče, zmagoslavno, doneče, brezmejno
dvigovalo in zemlji in nebu oznanjalo odprtje vrat Empireja. Nazadnje sem se, ne brez strahu,
ustavil pri tistem, ki ga poznamo; in ostalo je bilo kmalu napisano.« (299)
Na dan proslave glasbe na odprtem na ţalost skorajda ni bilo mogoče slišati, vendar pa je
Berliozu kot tista prava izvedba sluţila generalka v dvorani Vivienne, kjer so bili poslušalci
nad delom tako navdušeni, da so organizatorji koncertov te dvorane Berlioza angaţirali za
štiri večerne koncerte: 7. in 14. avgusta 1840 ter 1. in 15. februarja 1842.

90

Drobceni vpogledi v nastanek zgoraj omenjenih skladb razkrivajo nekatere izmed teţav, s
katerimi se je skladatelj soočal. Včasih sta ga strah pred vsemi mukami, ki jih je prinašala
ţelja po uprizoritvi novega dela, ter finančno tveganje v primeru nezainteresiranosti publike
taka ohromila, da se dela raje sploh ni lotil. Primanjkovalo mu je časa in sredstev za pisanje, v
Parizu pa so bile vse izvedbe v lastni reţiji zanj finančno zelo tvegane: moral je dati prepisati
posamezne parte, najeti tako orkester in vse ostale izvajalce kot tudi dvorano in nazadnje
optimistično upati, da se mu bodo stroški s prodajo vstopnic vsaj pokrili.
Vse to pa je bilo še vedno vredno truda, ker je bilo Berliozu zelo mučno poslušati tuje izvedbe
lastnih del. Tuje izvedbe namreč niso mogle biti v vseh pogledih natančno takšne, kot si jih je
skladatelj zamišljal. V svojih Spominih je Berlioz iz svojega zornega kota celo razkril pogoje
za dobro izvedbo svojih del: »Da bi jih [Berliozove skladbe] dobro izvedli, morajo izvajalci in
predvsem njihov dirigent čutiti kot jaz. Potrebna je skrajna natančnost zdruţena z
neustavljivim zanosom, nadzorovana ognjevitost, sanjaška občutljivost, tako rekoč bolestna
melanholija, brez katerih so glavne poteze mojih figur spremenjene ali popolnoma izbrisane.«
(562) Še en dokaz, da Berlioz ni maral mlačnosti in površnosti. Svojega poslanstva se je
loteval strastno in zavzeto, od glasbenikov pa je pričakoval predanost stvari in
profesionalnost. Lastnih del Berlioz ni imel navade kritizirati – raje jih je dolgo pilil in
izboljševal, na koncu pa upal, da bodo publiki in izvajalcem všeč. Če poslušalstvo kdaj ni z
vzkliki zahtevalo ponovitve določenega stavka ali skladbe, ki je pred tem kje drugje v tujini
poţela velik uspeh, je to Berlioza začudilo in morda celo razţalostilo. Ţelel si je konkretnega
neposrednega pozitivnega odziva publike in se ni vdajal sanjam, da je njegova glasba tako
napredna, da jo piše za zanamce. To veliko pove o njegovem komunikativnem značaju, ki se
je znal zelo jasno izraziti, a je bil tudi zelo dovzeten za povratne informacije.
Kljub temu, da skladatelj o svojih skladbah v Spominih ni zapisal nič negativnega in ni izrazil
dvoma v svoje ustvarjalne skladateljske sposobnosti, pa mora njegova dela sam pri sebi
ovrednotiti vsak poslušalec sam. Zanesljivejšo podobo kot besede bodo podali zvočni zapisi
njegovih skladb, izvedbe v ţivo ali za glasbeno najbolj izobraţene – Berliozove partiture
same. Le tako si lahko ustvarimo lastno mnenje o sveţini njegovih glasbenih del, njihovi
orkestraciji ter ritmičnih in zvočnih posebnostih. To pa seveda ne velja le za Berliozova dela
temveč za glasbo nasploh.
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8. Berliozovi predlogi za izboljšanje glasbenega stanja in glasbenih praks

Berlioz je v svojih Spominih podal nekaj predlogov, kako bi lahko izboljšali glasbeno
izobraţevanje na glasbenih konservatorijih. Poudaril je zlasti pomen poučevanja
instrumentacije in poučevanja dirigentskih veščin in tudi sam je kot dirigent v prakso
dirigiranja vpeljal nekaj novosti. Prizadeval si je tudi za bolj smotrne ločene sekcijske vaje
zborov ter za zdruţevanje najrazličnejših glasbenih virov posameznih mest, da bi bili tako
okrepljeni orkestri in zbori sposobni briljantno izvesti najzahtevnejša dela.
Glasbeni konservatoriji so bili po Berliozovem mnenju zelo pomembne ustanove, namenjene
ohranjanju glasbe v vseh njenih aspektih, toda zdelo se mu je, da te ustanove svojega
poslanstva tedaj še niso opravljale v celoti in da bi bilo zelo potrebno posodobiti njihov
kurikulum in vanj vključiti nekatere manjkajoče elemente in predmete. Na podlagi svojih
izkušenj je Berlioz sestavil seznam desetih potrebnih izboljšav in ga predočil javnosti v
razmislek. Prvi predlog se je navezoval na violinsko igro, ki jo je skladatelj ţelel posodobiti.
Menil je, da bi učitelji morali začeti poučevati dva čedalje bolj pogosto uporabljena violinska
načina: pizzicato in arpeggio, ki so ju godalci v hitrem tempu velikokrat označili za
neizvedljiva, kitaristi pa so na violini dokazali, da problem ne tiči v izvedljivosti, temveč zgolj
v praksi. Zavzemal se je tudi za poučevanje flaţoletov, ki jih je malo pred tem širši javnosti
predstavil in s tem populariziral Niccolò Paganini. Druga pomembna novost, ki jo je
zagovarjal, je bilo odprtje razreda viole. Ponorčeval se je iz običaja, da so mesto viole v
orkestru zasedali povprečni ali slabši violinisti in poudaril, da se časi, ko je bila violam
dodeljena le spremljevalna vloga, umikajo ter da se obenem povečujejo potrebe po dobrih
violistih. Kljub temu pa se je razred viole v pariškem konservatoriju odprl šele leta 1894.
Tretji Berliozov predlog se je nanašal na poučevanje basovskega klarineta, ki bi ga po
skladateljevem mnenju morali priključiti sopranskemu klarinetu in majhnim klarinetom.
Nadalje se je v četrti točki zavzemal za poučevanje saksofonov. Ta ţelja se mu je uresničila
leta 1857, ko je pariški konservatorij odprl razred saksofonistov in mesto profesorja ponudil
izumitelju saksofona, Adolphu Saxu. V peti točki se je Berlioz zavzemal za odprtje razreda
ofikleida, basovskega trobila, ki ga je leta 1821 patentiral Jean Hilaire Asté in ki ga je Berlioz
uporabil v večini svojih simfoničnih del (v svojih delih pa so ga med drugim uporabili tudi
Spontini, Mendelssohn, Schumann in Wagner). Vendar pa je to trobilo kasneje izpodrinila
basovska tuba in ideja, da bi ga vključili v ponudbo konservatorija, je z leti zamrla. Za odprtje
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razreda basovske tube si je Berlioz prizadeval v svoji šesti točki, vendar pa skladatelj te
reforme ni dočakal, saj pariški konservatorij basovske tube ni priključil svojemu programu
vse do dvajsetega stoletja. Sedma Berliozova pobuda je bila posvečena saksovim rogovom
(sakshornom) in kornetom z ventili, ki bi si po njegovem mnenju zasluţili mesto na
konservatoriju, a so kornete z ventili v pariško ustanovo pripustili šele leta 1869.
Osma točka je z današnjega gledišča presenetljiva: Berlioz si je prizadeval za ustanovitev
oddelka tolkalcev, ki se tedaj na konservatorijih sploh niso mogli izobraţevati. Še bolj
presenetljiv je podatek, da so tovrsten oddelek v Parizu ustanovili šele v dvajsetem stoletju.
Berliozova zahteva se danes zdi popolnoma upravičena in celo nujna, toda v prvi polovici 19.
stoletja so Berliozove ideje verjetno zvenele precej revolucionarno. Svojo pobudo je moral
argumentirati, kar je storil z opisom potrebe po dobrih tolkalcih, ki bi bili seznanjeni z vsemi
teţavnostmi ritma. Dober pavkist bi njegovem prepričanju moral znati natančno uglasiti
pavke celo med izvedbo nekega glasbenega dela; zelo dobro bi moral poznati svoj inštrument
in biti sposoben izvesti zelo hitro bobnanje ter celo tremolo v vseh mogočih niansah. Kot
primer izjemnega pavkista je Berlioz na tem mestu izpostavil gospoda Poussarda iz pariške
opere. Profesionalni tolkalec bi po Berliozovem mnenju moral znati igrati na pavke, tamburin
in vojaški boben, vsega tega pa naj bi ga naučili na glasbenem konservatoriju. Skladatelj je
ugotavljal tudi, da imajo nekatere modernejše skladbe zelo zahtevne parte za cimbale in veliki
boben ter da se trend na splošno nagiba k izrabi moţnosti tolkalnih inštrumentov.
To ga je napeljalo k naslednji, deveti točki, ki jo je posvetil analizi potreb po ustanovitvi
predmeta ritma. Tega bi obiskovali tako pevci kot instrumentalisti, saj je Berlioz opazil, da so
glasbeniki, zlasti v Franciji in Italiji, na področju ritma zelo šibki in si pri izvedbah pomagajo
z naglaševanjem teţkih dob v taktu, kar se je skladatelju zdelo neznosno, saj je ustvarilo
monotono frazeologijo. Po njegovem so nekateri instrumentalisti v tem pogledu sicer precej
napredovali zahvaljujoč Beethovnu, vendar pa bi se zlasti pevci morali navaditi na ţivahne
stavke ter razviti pozornost in potrebne spretnosti, da bi se nazadnje lahko »igrali z ritmom«.
(477)
V zadnji točki seznama potrebnih reform je Berlioz izpostavil potrebo po poučevanju
glasbene zgodovine. Ta bi morala zajemati tudi slušno ponazoritev preteklih del, kar bi
prispevalo k izoblikovanju glasbenega okusa učencev. Berlioz je bil s to svojo zamislijo
precej pred svojim časom. Danes je zgodovina glasbe sestavni del srednješolskega in visokega
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glasbenega izobraţevanja, toda v pariški glasbeni konservatorij so jo vpeljali šele leta 1872 in
sprva le kot dopolnilni predmet – na isti ravni kot zgodovino in sabljanje. Šele v dvajsetem
stoletju je postala eden ključnih glasbenih predmetov, tehnologija zvočnih zapisov pa nam je
omogočila zvočno posredovanje najpomembnejših glasbenih del, o katerem je v svojih
Spominih Berlioz sanjal ţe na sredini devetnajstega stoletja.
Naštetim desetim točkam pa je Berlioz dodal še en potrebni predmet: instrumentacijo.
Skladatelj je ugotavljal, da mnogi skladatelji ne poznajo resničnega obsega posameznih
inštrumentov in da pogosto ne vedo, kaj je na nekem inštrumentu izvedljivo in kaj ne. Prav
tako tudi instrumentalisti sami pogosto niso dovolj obvladali svojega inštrumenta in so ob
teţavnih delih v svojem partu prehitro obupali z izgovorom, da je nekaj neizvedljivo.
Skladatelj je izpostavil tudi pojave, ko so skladatelji z orkestracijo poskušali zakriti
pomanjkanje resničnega navdiha in so se posluţevali »grozljivih pretiravanj« (478) ter
nesmislov. Berliozu se je zdelo nujno, da skladatelj ve, s čim razpolaga in česa so posamezni
inštrumenti zmoţni ter kako jih pripraviti do tega, da to izvedejo. Vsak skladatelj bi po
njegovem moral vedeti tudi, kakšen učinek povzroči zdruţevanje različnih vrst inštrumentov.
Berlioz pa se je zavzemal tudi za ustanovitev razreda dirigentov. Hkrati je menil, da bi
dirigentske veščine morali poučevati tudi skladatelje, da bi le-ti znali pravilno posredovati
svoje ideje. Pri dirigentih je znova izpostavil potrebo po izvrstnem poznavanju
instrumentacije, pa tudi potrebo po sposobnosti branja celotne partiture. Mnogi dirigenti so
namreč dirigirali tako, da so imeli pred očmi le poenostavljeno partituro ali celo zgolj part
prve violine. Danes dirigentsko sposobnost branja partiture jemljemo kot nekaj
samoumevnega in vsaj do določene mere kot predpogoj za dirigentski poklic, toda Berliozu se
je takrat zdelo potrebno izrecno poudariti, da obvladanje ritmičnih gibov in znanje o
instrumentaciji sama po sebi še nista dovolj in da dober dirigent mora znati brati in razumeti
celotno partituro, da bi lahko drugim prenesel skladateljeve zamisli ter da bi lahko glasbene
izvajalce navdušil za neko delo.
Berlioz je kasneje kot dirigent vpeljal tudi nekatere tehnološke novosti. Tako je leta 1855 na
ţeljo princa Napoleona izvedel koncert v dvorani Exposition des produits de l'industrie s tisoč
dvesto glasbeniki, ki jim je dirigiral s pomočjo električnega metronoma in petih pomočnikov.
V desni roki je drţal taktirko, v levi pa je s preprostim gibom prsta poslal električni signal
petim pomoţnim dirigentom, ki so se ravnali po njem in takt posredovali naprej glasbenikom,
94

ki so bili od Berlioza najbolj oddaljeni. Skladatelj je bil nad rezultatom očaran, vesel pa je bil
tudi, da so pariška lirična gledališča (z izjemo pariške opere) od njega prevzela sistem
dirigiranja z električnim metronomom in jih odtlej uporabljala v situacijah, ko so se zbori
nahajali za odrskimi kulisami ali kadar zborovodje niso mogli slišati orkestra.
Iz vsega naštetega lahko povzamemo, da Berliozu nikdar ni zmanjkalo inovatorskih zamisli
ter da je svojim sodobnikom nakazoval smer razvoja, ki so jo ubrali kasnejši dogodki. Bil je
dovolj izkušen, samozavesten, razgledan in vztrajen, da je svoje ideje jasno izrazil in kadar je
bilo mogoče, tudi demonstriral ter tako sluţil kot dejavni graditelj na poti glasbenega razvoja.
V Spominih se nakazuje le del njegovih prizadevanj v smeri pozitivnih spodbudnih
sprememb, njegova knjiga Traité d'instrumentation et d'orchestration (Razprava o
instrumentaciji in orkestraciji) pa dokazuje, da so bile Berliozu teţave kolegov skladateljev
dejansko mar ter da si ni sebično prizadeval biti najboljši, temveč je svoje znanje brez
pomisleka delil z drugimi.
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9. Sklep

V pričujoči diplomski nalogi smo raziskovali literarno in muzikološko plat Berliozovih
Spominov, s poudarkom na muzikološkem pomenu dela. Ugotovitve literarne analize kaţejo,
da je skladateljeva avtobiografija preplet več slogov. Eden je razgiban in se predaja
trenutnemu razpoloţenju; njemu nasproten je muzikološki opis videnega in slišanega iz ust
glasbenega kritika; vsi ostali slogi pa se gibljejo med tema dvema skrajnostma in gradijo
zanimivo pripoved. Kot smo prikazali na strani 13, skladateljev iznajdljivi duh ne počiva niti
med pisanjem avtobiografije, temveč se manifestira tudi na ravni besedišča – v stvaritvi novih
neologizmov. Rabo prenesenih pomenov besed bi lahko z veliko verjetnostjo pripisali
avtorjevemu trenutnemu navdihu, razgibanost teksta pa odseva Berliozov osebni značaj.
Z muzikološkega vidika nas je zanimalo, kako Berlioz v svojih Spominih vidi samega sebe v
vlogi glasbenega kritika. Aspiracija po iskrenosti je sproţila priznanje, da je bil Berlioz kot
kritik v svojih ocenah včasih preblag do svojih prijateljev. Izkazalo se je, da je bilo skladatelju
kot kritiku najteţje analizirati ne najbolj kompleksne temveč najbolj nezanimive skladbe, ki se
mu niso zdele vredne njegovega časa in pozornosti. Skladatelj je tudi javno priznal, da bi se
kljub vsej moči, ki mu jo je tovrstna pozicija nudila, delu kritika z veseljem odrekel, če bi mu
finančno stanje to omogočalo. Tako pa je Berlioz (nekako sebi navkljub) za seboj poleg
skladb muzikologom v proučevanje pustil tudi svoje glasbene kritike, ki, včasih točno včasih
pa ne, odslikavajo njegov pogled na sodobno glasbeno dogajanje.
Zanimala nas je tudi Berliozova percepcija francoskih glasbenih navad in okolja. Skladatelj je
v Spominih izpostavil zlasti brezbriţnost pariške publike; teţavnost najetja primerne
koncertne dvorane; naklonjenost Pariţanov do »glasbe, ki ziblje«; nesposobno administracijo
zadolţeno za pomoč glasbenikom; ter določen politični pritisk, ki se je najbolj kazal v obliki
cenzure besedil. Skladatelj je kritiziral vsesplošno francosko prakso prirejanja glasbenih
partitur ter izpostavil nekatere nadleţne omejitve, kot je na primer prepoved izvajanja lastnih
del zaposlenim v javnih ustanovah. Po drugi strani ţe zgolj dejstvo, da se skladatelj kljub
ponudbam nikoli ni za stalno preselil v tujino, priča o tem, da je bilo Berliozu pariško
glasbeno prizorišče vendarle dovolj zanimivo in stimulativno, da se od njega ni hotel
popolnoma oddaljiti.
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Eden od ciljev naloge je bil predstaviti evropsko glasbeno sceno z Berliozovega vidika.
Najbolj kritičen je bil skladatelj do Italije, kjer je izpostavil vsesplošno glasbeno ravnodušnost
tako glasbenikov kot publike; pretirano svobodo glasbenih izvajalcev, ki so med koncertom
radi improvizirali z nenapisanimi »dodatki«; splošen slab glasbeni okus; plehkost gledališke
glasbe; ter posvetno naravo duhovne glasbe. Za ilustracijo poraznega odnosa poslušalcev do
glasbe je skladatelj navedel primer, da je publika v italijanskih gledališčih glasbene uverture
doţivljala kot hrup in se temu primerno tudi vedla. Študijsko bivanje v Italiji (1831–32) je bil
edini skladateljev obisk te deţele.
Veliko bolj pozitivna izkušnja je bila za skladatelja prva polletna turneja po Nemčiji (1842–
43), na katero je Berlioz odpotoval kot organizator in dirigent lastnih koncertov. Teh je imel
petnajst in se je od nemških glasbenikov ogromno naučil. Seznanil se je s cilindričnimi trobili
in z nemško prakso, po kateri so skladatelji praviloma tudi dirigirali lastna dela (kar je bilo za
Pariz tedaj še nezaslišano). Berlioz je ocenil, da so Nemci na splošno manj spretni tolkalci; v
nemških orkestrih pa je pogrešal zlasti ofikleide (basovska trobila), angleške rogove in harfe.
Ocenil je, da so Francozi nekoliko boljši godalci, da pa imajo v Nemčiji boljša trobila in
klarinete. Od nemških orkestrov so po kvaliteti po njegovem izstopali frankfurtski,
sttutgartski, weimarski, leipziški, dresdenski in berlinski orkester; najboljše zbore pa so imeli
v Berlinu, Frankfurtu, Leipzigu in Dresdnu (drugod so bili za povprečne zbore krivi zlasti
nekompetentni zborovodje).
S potovanja po Avstriji, Madţarski in Češki je skladatelj izpostavil Carla Nicolaia iz
dunajskega gledališča Kärntnerthor, ki ga je Berlioz doţivel kot enega najboljših evropskih
dirigentov. Poudaril je tudi ritmični prispevek Johanna Straussa starejšega, francoski javnosti
pa je predstavil nekatera glasbena imena, kot so mladi violinist Joseph Joachim ter češki
izseljeni baritonist Johann Baptist Pišek. V Budimpešti je skladatelj občudoval zlasti
madţarske razkošne bale ter bil priča najbolj poudarjeno izraţenemu nacionalnemu ponosu
nekega naroda, kar jih je kdaj videl (Madţarska je bila tedaj pod Avstrijskim cesarstvom). V
Pragi se je srečal s porazno gledališko scenografijo in zastarelim opernim repertoarjem,
vendar pa je glasbenike označil za najboljše v Evropi, publiko pa za bistroumno in
dojemljivo. V Rusiji se je skladatelj čudil moskovskemu cenzorju, ki mu ni dovolil objaviti
»pohujšljive pesmi« iz njegovega Fausta; še bolj pa je skladatelja osupnila unikatna
gledališka praksa, po kateri so moskovski zboristi v enem prostoru svoje parte vadili kar sami,
v tišini in brez glasbene spremljave.
97

Zelo pomemben del pričujoče naloge je poskušal iz Spominov izluščiti in nato na enem mestu
zbrati Berliozove zapise o lastnih skladbah. Ugotovili smo, da se je skladatelj o tistih
kompozicijah, ki so bile dovolj pomembne, da so se prebile v njegove Spomine, izraţal
povsem spoštljivo. Kot značilnosti svojih skladb je Berlioz izpostavil notranjo vnemo,
ekspresivnost in ritmično izvirnost. V Spominih je omogočil tudi vpogled v nastanek
nekaterih svojih del ter izrazil svoja pričakovanja do dirigentov, ki izvajajo njegova dela – od
njih je pričakoval zlasti natančnost in ognjevitost (svojo lastno značajsko lastnost).
Zadnje poglavje diplomske naloge je raziskovalo Berliozove napredne ideje in predloge za
izboljšanje glasbenih navad in institucij. Berliozovo vizionarstvo in posluh za nadaljnjo pot
glasbenega razvoja izpričuje dejstvo, da so se nekatere spremembe, ki jih je zaznal kot
potrebne, zgodile šele pol stoletja po njegovi smrti. Skladatelj si je na primer prizadeval, da bi
na konservatorijih začeli poučevati instrumentacijo, dirigentske veščine in glasbeno
zgodovino; ţelel pa si je tudi, da bi učitelji instrumentalisti poleg tradicionalnih poučevali tudi
sodobne tehnike igranja. Obenem se zdi pomenljivo dejstvo, da Berlioz o novostih ni le
razpravljal, temveč jih je na svojem področju tudi vpeljeval v svoje skladateljsko in
dirigentsko delo. Poleg tega mu je zgodovina v marsičem pritrdila in dokazala, da je
razmišljal poglobljeno in pravilno, zato je njegovim besedam vredno prisluhniti tudi danes ter
si pobliţe pogledati, ali se v Berliozovih idejah morda ne skriva še kak spregledan biser, ki bi
ga kazalo preizkusiti v praksi.
Naš cilj je bil podati širok splošen glasbeno-literarni pregled najpomembnejših skladateljevih
misli iz njegove obširne avtobiografije. Naslednji raziskovalni korak bi lahko šel v smeri
praktičnega osredotočanja na Berliozove glasbene predloge, ki jih je podal ne le v Spominih,
temveč tudi v svojih kritikah in pismih. Umestno bi se bilo tudi vprašati o vplivu, ki ga je
Berlioz imel na glasbeno-estetsko percepcijo svojega časa ter na (postopno) uvajanje
nekaterih glasbenih novosti (med drugim na področju glasbenega izobraţevanja).
Navsezadnje bi se bilo fascinantno tudi poglobiti v Berliozovo dvojno glasbeno vlogo –
skladatelja in glasbenega kritika – in ga morda primerjati s Schumannom (in še s katerim
skladateljem-kritikom) ter nato poskušati odgovoriti na vprašanje, ali so skladatelji najbolj
primerni glasbeni kritiki (ali ne) in zakaj.
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10. Povzetek

Berliozovi Spomini morda niso literarna mojstrovina v pravem pomenu besede, vendar pričajo
o avtorjevem iskrivem duhu ter njegovi sposobnosti preplesti različne ţanre v svojstveno
celoto. Avtorju je bilo pisanje kritik (oziroma feljtonov) po lastnih pričevanjih mučno, vendar
pa njegovi zapisi po drugi strani izkazujejo dar za ubeseditev glasbenega dogajanja. Berlioz je
v različnih evropskih deţelah izpostavil različne pomanjkljivosti in prednosti glasbenih praks
ter zmogljivosti posameznih glasbenih ustanov. Najbolj nezadovoljen je bil z Italijo, očarali
pa sta ga zlasti Nemčija in Češka. Pri izvajanju svojih del je od glavnega nosilca in
ambasadorja svojih idej, dirigenta, pričakoval zlasti natančnost in gorečnost, kakršno je
izkazoval sam. V svojih Spominih je Berlioz ponudil kar nekaj predlogov izboljšav tedanjega
glasbenega stanja, ki je bilo v veliki meri odsev pomanjkljivega glasbenega izobraţevanja. S
svojimi zamislimi je skladatelj oral ledino in očitno dobro posejal seme, saj so se v desetletjih,
ki so sledila objavi Berliozovih Spominov, počasi in postopoma ustanavljali predmeti in
katedre, na čigar potrebo je opozarjal ţe v svoji avtobiografiji.
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11. Résumé

L’objectif de ce travail est de présenter les réflexions du compositeur français Hector Berlioz
(1803 – 1869), telles qu’elles se révèlent dans son autobiographie intitulée Mémoires. Une
partie du mémoire essaie d’analyser le côté littéraire de l’œuvre, tandis que d’autres chapitres
étudient l’aspect plus musicologique. Ils examinent de près la perception que le compositeur
avait des habitudes musicales françaises et étrangères (italiennes, allemandes, autrichiennes,
hongroises, tchèques et russes); Berlioz y est présenté en tant que critique musical, puis sont
mis en avant les commentaires de Berlioz concernant ses propres compositions. Le dernier
chapitre est consacré aux propositions du compositeur pour améliorer les pratiques musicales
de son temps.
En analysant les techniques littéraires de Berlioz, il faut tenir compte du dessein de l’auteur,
qui n’était pas de produire un roman achevé, mais plutôt de s’expliquer, de donner sa propre
vision de la musique et de partager ses expériences personnelles avec de jeunes et futurs
compositeurs et musiciens. Les Mémoires rassemblent, par conséquent, des styles très variés.
On y trouve des éléments du roman policier, l’idéalisation romantique d’une femme aimée,
des récits de voyage, des descriptions musicologiques et même une scène religieuse se
déroulant à la maison (quand le compositeur reçoit un don pécuniaire et généreux de
Paganini). Une grande partie du livre relève de la forme épistolaire. Notonos, du reste, que ces
lettres étaient dès le début destinées à être publiées dans le Journal des Débats.
Dans l’œuvre s’entremêlent d’une part une objectivité scientifique prenant la forme d’une
dissertation (par exemple, quand le compositeur explique les capacités de production musicale
des villes visitées) et, d’autre part, une subjectivité frivole, reflétant l’humeur de l’auteur au
moment de la rédaction. Cette partie subjective se voit aussi dans l’humour, caractéristique de
Berlioz, qui se manifeste sous forme d’(auto)ironie, de sarcasme ou d’anecdotes. Un autre
élément subjectif important est la langueur amoureuse qui apparaît clairement au moins deux
fois dans le récit et qui aussi clôt les Mémoires. À part cela, on trouve des procédés littéraires
(métaphores, personnifications, comparaisons, répétitions et contrastes). L’invention de
l’auteur s’exprime aussi dans la création des néologismes comme « musicaliser » (rendre
sensible à la musique ou consolider le savoir musical), « emmousseliné » (couvert de la
mousseline), « féliciteur » (celui qui félicite) ou « clarinette canarde » (clarinette qui joue
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faux). Mais malgré l’humeur et le côté créatif, nous ne pouvons pas qualifier les Mémoires de
Berlioz d’être un chef-d’œuvre littéraire, puisque ses paragraphes ne sont pas toujours
vraiment liés les uns avec les autres d’une façon organique et on y trouve de grandes parties
où dominent des analyses musicales, en termes spécialisés. En somme, nous pouvons dire que
Berlioz fut une plume doué, mais il n’eut (probablement) pas de temps pour perfectionner son
style d’écrivain. Nous prenons la diversité de son récit plutôt comme un reflet de sa
personnalité qu’une expression d’un dessein créatif prémédité. Néanmoins, Berlioz reste un
des rares musiciens qui soient en même temps – de bons écrivains.
L’auteur et compositeur était souvent mal à l’aise dans son travail de critique musical, car, il
était maintes fois confronté à de la musique de moyenne ou même de mauvaise qualité. Il se
sentait prisonnier de son poste qu’il ne pouvait pourtant pas quitter, faute d’argent. Ensuite,
dans ses critiques, il fut souvent trop généreux envers ses amis qui, s’attendant à des éloges
encore plus grands, n’apprécièrent guère ses efforts. Même s’il s’ôta donc volontairement le
plaisir d’être absolument sincère, cela ne l’empêcha pas, malheureusement, de se faire des
ennemis en écrivant des feuilletons. Il publiait dans différentes publications (Revue
européenne, Europe littéraire, Monde dramatique, Gazette musicale, Correspondant, Le
Rénovateur, etc.) avant de s’ancrer chez le Journal des Débats où il succéda à Castil-Blaze en
1835. Il y resta jusqu’en 1864. Avec la distance d’un siècle et demi, nous pourrons donc
regretter surtout son manque de sincérité en tant que critique (ou feuilletoniste, comme il se
considérait lui-même), puisque Berlioz fut un observateur éclairé qui aurait pu, avec ses
nombreuses critiques musicales, laisser un témoignage fiable et précieux sur son temps !
Dans notre travail, nous essayons aussi de présenter la scène musicale parisienne, telle qu’elle
s’avère être dans les Mémoires de Berlioz. Le compositeur y critique impitoyablement le goût
musical français et sa prédilection pour la musique qui « berce ». Il expose une indifférence
relative du public parisien pour sa musique ; des mauvaises habitudes d’arrangements des
partitions des grands maîtres (tels que Beethoven ou Mozart) ; les difficultés des compositeurs
à trouver et à louer à Paris une salle apte à accueillir des concerts. Le compositeur fait
ressortir aussi la censure et l’inefficacité de l’administration française, chargée d’aider les
artistes (il révèle, par exemple, l’absurdité de l’attribution du Prix de Rome). En plus, il était
interdit aux employés de l’Opéra de représenter leurs propres œuvres sur ses planches. La
carrière musicale de Berlioz en France fut, par conséquent, tout sauf facile, mais il ne cherche
pas à cacher ou à embellir la situation.
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La plus grande partie du mémoire est consacré aux voyages de Berlioz, où la musique joue un
rôle primordial, à l’exception de l’Italie, qui a fait sur le compositeur une très mauvaise
impression musicale. Berlioz partit en Italie après avoir reçu le célèbre Prix de Rome qui fit de
lui le meilleur compositeur français de l’année 1830. Avec le titre du lauréat il obtint aussi
une bourse de cinq ans, mais le prix l’obligea à passer deux ans en Italie et un an en
Allemagne. Finalement, il fut dispensé du séjour en Allemagne, mais ne put éviter le voyage
en Italie, où il passa en tout quinze mois. Il fut logé à la villa Medici à Rome, avec d’autres
lauréats français, mais brûlait d’envie d’assister à des concerts, de voir des orchestres. Au lieu
de musique de bonne qualité, il trouva à Rome de mauvais théâtres. Il fut choqué par la
platitude de la musique théâtrale italienne et par le mauvais goût musical en général. Même
s’il n’était pas admirateur de Palestrina, la chapelle Sixtine où on joua ses œuvres était à ses
yeux le seul temple religieux à Rome ayant conservé une certaine dignité ; à l’opposé de
toutes les autres églises romaines. De plus, Berlioz avait d’autres raisons pour s’indigner, car
il détesta l’improvisation musicale pendant les concerts et c’était précisément une habitude
fort répandue en Italie. Enfin, il n’appréciait pas du tout l’indifférence du public qui, par
exemple, bavardait sans mauvaise conscience dans les théâtres pendant les ouvertures. Pour
toutes ces raisons, il fut très heureux d’obtenir l’autorisation de quitter l’Italie avant terme et
de rentrer en France.
Le voyage suivant, décrit d’une manière très détaillée et sous forme épistolaire, fut le premier
voyage de Berlioz en Allemagne, douze ans plus tard (de décembre 1842 à mai 1843). En six
mois, il eut quinze concerts et environ cinquante répétitions. Il était chargé de l’organisation
de ses concerts qu’il dirigeait lui-même. Ses dix lettres, écrites après le retour en France,
étaient destinées à la publication dans le Journal des Débats et furent réimprimées plus tard
dans le Voyage musical. Elles s’adressaient néanmoins aussi à dix destinataires concrets :
August Morel; Narcisse Girard; Franz Liszt; Stephen Heller; Heinrich Wilhelm Ernst;
Heinrich Heine; Louise Bertin; François-Antoine Habeneck; Desmarest (ou Desmarais) et
George Alexander Osborn.
La première étape de son l’itinéraire allemand fut Francfort où le compositeur aurait dû avoir
deux concerts au théâtre dirigé par Guhr. Mais, comme tous les soirs, les sœurs Milanollo
remplissaient la salle, on pria donc Berlioz de reporter ses concerts. Le compositeur partit
donc ensuite à Stuttgart. Là, il pria Lindpaintner de l’aider choisir la meilleure salle
municipale et, sur son conseil, décida enfin de donner un concert à la salle de la Redoute.
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L’orchestre, dirigé d’habitude par Lindpaintner, laissa à Berlioz une impression favorable :
dans ses Mémoires, le compositeur fait l’éloge de sa fougue et de sa vigueur. En revanche, les
choristes et les solistes lui semblèrent médiocres. Pour son concert, il eut finalement besoin de
seulement deux répétitions, tant les musiciens étaient expérimentés, mais malheureusement, le
jour du concert, la moitié des violons tombèrent malades. L’exécution fut pourtant, selon
Berlioz : « ... intelligente, exacte et chaleureuse » (327)31. Berlioz nomma quelques membres
de l’orchestre les plus distingués, parmi eux le premier maître de concert, Bernhard Molique,
qui avait formé toute une génération des violons, et le premier trombone, M. Schrade, qui était
capable de produire sur son trombone trois ou quatre notes à la fois.
Après le concert à Stuttgart, Berlioz reçut une invitation du prince Hohenzollern-Hechingen
(par l’intermédiaire du baron Biling), ce qui aboutit au voyage du compositeur dans le bourg
de Hechingen dans la Forêt-Noire. Là, il donna un concert avec les ressources musicales
disponibles et, de ce fait, dut apporter des modifications à ses partitions. Même le prince
d’Hechingen, qui était lui-même musicien, participa au concert et Berlioz partit finalement
avec de très beaux souvenirs de ce court séjour imprévu.
Le compositeur fit une nouvelle halte à Stuttgart et alla ensuite à Mannheim dont il se moqua
un peu dans les Mémoires : « Je ne crois pas que la passion de la musique empêche ses
habitants de dormir. « (336). N’ayant qu’un vague souvenir du programme de son concert
dans cette ville, il se souvint davantage de son concert à Weimar, la destination suivante. Là,
la chapelle augmenta le nombre des musiciens pour plaire à Berlioz, mais il fallut néanmoins
remplacer quelques instruments manquants: la partie du cor anglais fut joué par une clarinette,
alors qu’un piano et un bombardon remplacèrent la harpe et l’ophicléide. L’orchestre se
montra favorable à la musique de Berlioz qui en fut très heureux. On joua l’ouverture des
Francs-Juges et la Symphonie fantastique.
Après Weimar, Berlioz visita Leipzig où travaillait Félix Mendelssohn Bartholdy, une
ancienne connaissaince de Berlioz qui l’aida à organiser son concert. Encore une fois, les
mêmes instruments durent être remplacés ou recherchés, mais cette fois-ci, ce fut le quatrième
trombone qui joua la partie d’ophicléide et pour jouer de la harpe, ils obtinrent un harpiste du
31
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théâtre de Dresde qui fut aidé par Mendelssohn. Les musiciens de l’orchestre étaient si habiles
que deux répétitions suffirent pour monter le programme où figuraient entre autres les
ouvertures du Roi Lear et des Francs-Juges ainsi que la Symphonie fantastique. L’exécution
était, selon Berlioz, irréprochable, mais elle engendra beaucoup de polémique dans des
médias et divisa l’opinion publique. Après le concert, Berlioz partit pour Dresde, mais il
retourna deux semaines après, pour un concert au bénéfice des pauvres, organisé par la
Société des concerts. Comme le compositeur eut à sa disposition toute l’Académie de chant,
il choisit pour le programme le finale à trois chœurs de Roméo et Juliette, mais ce mouvement
ne put pas être exécuté, parce que le soliste chargé du rôle du père Laurence n’était pas à la
hauteur de sa tache et la pièce fut finalement remplacée en dernier moment par l’ouverture du
Roi Lear et l’Offertoire de Requiem (de Berlioz).
Entre les deux concerts de Leipzig, Berlioz donna aussi deux concerts au théâtre de Dresde, à
l’aide du premier maître de concert, Charles Lipinski, qui réchauffa chez l’orchestre un désir
de se distinguer. Cela aboutit, selon Berlioz, à quatre longues répétitions et deux excellentes
exécutions. Le programme contenait la Symphonie fantastique ; trois mouvements du
Requiem et deux mouvements de la Symphonie funèbre et triomphale ; l’ouverture du Roi
Lear et quelques morceaux de chant, dont une cavatine de l’opéra Benvenuto Cellini et la
cantate du Cinq mai. À Dresde, Berlioz eut aussi l’occasion de rencontrer et entendre deux
remarquables musiciens : le harpiste anglais Elias Parish-Alvars et le ténor tchèque Joseph
Tichatchek. Il fit aussi connaissance des partitions du célèbre compositeur du XVIIIe siècle,
Johann Adolph Hasse, qui avait travaillé à Dresde comme maître de chapelle, mais sa
musique ne l’impressionna pas.
Ensuite, Berlioz visita Brunswick où il donna un concert qui eut un grand succès. Cette foisci, l’ophicléide fut remplacé par un basson russe et le cor anglais par un hautbois. L’orchestre
fit preuve d’une grande assiduité et prépara soigneusement un programme composé de
quelques mouvements d’Harold en Italie, l’ouverture de l’opéra Benvenuto Cellini et un
mouvement de la symphonie dramatique Roméo et Juliette. Le critique musical Robert
Griepenkerl loua Berlioz et écrivit une brochure sur sa musique (que Berlioz trouva assez
juste dans son analyse).
La destination suivante, décrite très laconiquement, fut Hambourg, où Berlioz eut encore un
concert. Il était de nouveau très content : tout marcha bien et la vaste salle de l’Opéra fut
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pleine d’un auditoire curieux et chaud. Le seul qui osa exprimer quelques doutes sur le style
musical berliozien fut le maître de chapelle, Karl Krebs, qui craignait les imitations que la
musique de Berlioz aurait pu stimuler. La réaction tardive de Berlioz peut se résumer avec ses
propres mots: « Espérons pourtant que ces pauvres symphonies ne sont pas aussi
contagieuses (...) » (370).
La ville suivante visitée fut Berlin et Berlioz y donna deux concerts. Dans ses Mémoires,
Barlioz compara les instrumentistes allemands aux instrumentistes français et constata que les
Français étaient en général meilleurs percussionnistes, flûtistes et harpistes, tandis que les
Allemands surpassaient les Français avec les cuivres et peut-être les contrebasses ; mais les
Allemands disposaient aussi de meilleurs chœurs.
Berlin donna à Berlioz la possibilité d’entendre la Passion selon saint Matthieu de Sébastien
Bach où compositeur admira surtout l’attention et le respect avec lesquels le public allemand
écoutait ce grand maître. Ses propres répétitions avec l’orchestre étaient assez difficiles à
cause de l’acoustique de la salle attribuée et, de plus, une grande difficulté survint un jour
avant le concert, à la répétition générale, parce que les chœurs avaient répété séparément de
l’orchestre et dans des mouvements différents. Cependant, tout se finit bien, à force de
répétitions supplémentaires et au prix de l’épuisement total du compositeur.
Berlioz visita aussi Hanovre où il fit la connaissance du prince de Hanovre (le futur Georges
V). Le concert à Hanovre n’avait rien d’extraordinaire, mais le côté positif de cette visite était
dans la collaboration de Berlioz avec des frères Bohrer, dont le compositeur français estimait
énormément les exécutions des quatuors à cordes de Beethoven. La dernière ville allemande
visitée fut Darmstadt où Berlioz fut chaleureusement accueilli par le grand-duc Louis II. Il y
donna le dernier concert de cette tournée et, parmi les exécutants, loua surtout le
contrebassiste Müller et Reichel, basse à la voix exceptionnelle.
Sa tournée musicale suivante se passa en 1845-46 quand il visita l’Autriche, la Hongrie et la
Bohême. À Vienne, il dirigea en totalité ou partie huit concerts et fit connaissance avec le
prince de Metternich. À Pesth, il fit exécuter pour la première fois sa Marche de Rákóczy,
écrite sur un thème national hongrois et accueillie par le public avec un grand enthousiasme.
Ensuite, Prague prouva à Berlioz que les Tchèques étaient « les meilleurs musiciens de
l’Europe » (484). Il y donna six concerts et fit aussi l’éloge du Conservatoire praguois.
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La dernière tournée décrite dans les Mémoires de Berlioz fut son voyage en Russie en 1847. Il
donna d’abord deux concerts à Saint-Pétersbourg (qui furent très lucratifs), puis visita Moscou
où il n’eut qu’un concert (faute de salle). Ensuite, il retourna à Saint-Pétersbourg pour donner
deux exécutions de sa symphonie Roméo et Juliette. À son retour, il s’arrêta aussi à Riga pour
y présenter ses œuvres ; enfin il fit un bref séjour à Berlin où il dirigea sa légende dramatique
La Damnation de Faust avant de rentrer en France.
L’avant-dernier chapitre du mémoire parle de l’évaluation et des commentaires donnés par
Berlioz sur ses propres œuvres. On apprend qu’il brûla ses premières compositions,
insuffisantes à ses yeux. De toute sa musique, il préféra son Adagio (Scène d’amour) de
Roméo et Juliette et il avait une haute opinion de sa Damnation de Faust. Il écrivit la plupart
de ses œuvres assez vite, mais il les retoucha ensuite longtemps. Son Requiem et sa
Symphonie funèbre et triomphale furent commandés par le Ministère de l’intérieur et son
opéra Béatrice et Benedict par M. Benazet, directeur des jeux de Bade. Pour son opéra
Benvenuto Cellini, il s’inspira des histoires qu’il avait lues sur cet artisan, artiste et guerrier
italien, mais l’opéra lui-même ne connut pas de succès. La Symphonie fantastique de Berlioz
fut en partie inspiré par son amour pour Harriet Smithson (représentée dans l’œuvre par
« l’idée fixe »), pourtant le compositeur n’analysa pas cet ouvrage en détails dans son
autobiographie. En général, Berlioz ne critiqua pas ses compositions, il essaya plutôt de les
corriger et ensuite espéra que le public saurait les apprécier.
Le dernier chapitre est consacré aux propositions de Berlioz pour améliorer les pratiques
musicales et l’état musical en général. Berlioz voulait moderniser l’enseignement dans des
conservatoires et il proposa quelques nouveautés : enseigner aux étudiants du violon le
pizzicato et des arpèges, ainsi que des sons harmoniques ; ouvrir des classes spéciales d’alto,
de saxophone, d’ophicléide, de basse-tuba, de sax-horns, des cornets à pistons et des
instruments à percussion ; enseigner aux clarinettistes la clarinette-basse ; ouvrir des classes
de rythme, d’instrumentation et des études spécifiques pour des chefs d’orchestre ; et
finalement, fonder des chaires d’histoire de la musique. Berlioz fut aussi le premier chef
d’orchestre éminent à adopter le métronome électrique en dirigeant de grandes masses
musicales. Il n’hésitait pas à frayer le chemin aux nouveautés.
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