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Głos kompozytora w wierszu: 
o podmiotowości cyklu Les Nuits d’Eté 

Hectora Berlioza do słów Théophile’a Gautier

Do pierwszego tomiku poetyckiego, jaki opublikował w roku 1838 
młody Th éophile Gautier1, wchodzi się przez Portal. Przekroczywszy 
próg tytułu, orientujemy się po chwili, że oto znaleźliśmy się w kate-
drze. Mijamy marmurowe epitafi a, na których zachował się czasem in-
tertekstualny ślad barokowej inskrypcji, przechodzimy pośród kamien-
nych nagrobków, na których drzemią uczestnicy dialogu umarłych, jaki 
za chwilę się tutaj rozpocznie. 

Gautier nie pozwala jednak długo cieszyć się konstatacją, że oto 
trzymamy w ręku interpretacyjny klucz do poetyckiego konceptu, na 
jakim zbudowany jest tomik Comédie de la Mort:

Aussi bien qu’un tombeau, c’est un lit de parade,
C’est un trône, un autel, un buff et, une estrade;
C’est tout ce que l’on veut selon ce qu’on y voit.2

Zapraszając do wejścia w przestrzeń, w której rozegra się Komedia 
Śmierci, podmiot, przedstawiający się jako jej autor, manifestacyjnie 
umywa ręce; interpretacja obiektów umieszczonych w jej obrębie po-
zostaje z założenia dalece arbitralna. Lektor Teofi la Gautier, porzuco-
ny wśród nieskończonej liczby potencjalnych odczytań rzeczywistości, 

1 Zob. Th . Gautier, Comédie de la Mort, Desessart, Paris 1838. 
2 Ibidem, s. 5. [W tłumaczeniu fi lologicznym: To zarówno grobowiec, jak paradne łoże,/ 
To tron, ołtarz, bufet (kredens?), estrada;/ Co tylko chcemy – co tylko zobaczymy.] (Ten 
i kolejne przekłady zamieszczone w artykule – A.W.). 
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w jaką go wprowadzono, musi z góry żegnać się z nadzieją na to, iż 
uda mu się objąć kontrolę nad grą znaczeń wyzwoloną przez zamasko-
wanego konstruktora. Nawet przywołana w wierszu Portail metafora 
katedry nie zyska wystarczającej mocy, by podporządkować sobie wie-
lość światów i stylów, z jakich zbudowany jest tomik. Architektoniczna 
konstrukcja wkrótce zanika – okazuje się ruiną, w którą wbudowano 
fragmenty najrozmaitszej proweniencji, w duchu XIX-wiecznego eklek-
tyzmu. L’église est toute prête; y viendrez-vous, mon Dieu?3 Ten, którego 
budowniczy przywołuje w ostatnim wersie Portalu, nie jest widoczny 
nawet ze Szczytu Wieży (Sommet de la Tour) zamykającej tom – zbyt 
niskiej, by jej twórca mógł stracić z oczu tonące we mgle dachy mia-
sta i objąć wzrokiem oblicze świata (fi gure du monde), Ziemię Obiecaną 
i chwałę (gloire) wznoszącą się ponad horyzont. 

Nie-boską Komedię Śmierci podpisuje podmiot ironiczny, ewokujący 
językiem konwencji to, czego nie można już zobaczyć :

À UNE HEURE APRÈS MIDI, JEUDI 25 JANVIER 1838,
J’AI FINI LE PRÉSENT VOLUME:

GLOIRE À DIEU, ET PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ!4

Th éophile Gautier

Wkrótce po wydaniu opublikowany u Desessarta tomik trafi ł w ręce 
Hectora Berlioza, zajętego w tym okresie pisaniem Requiem oraz bez-
skuteczną na razie walką o wystawienie na scenie jego pierwszej – uzna-
nej przez niektórych za niewykonalną – opery Benvenuto Cellini. Skom-
ponowany ze słów przejętych od Teofi la Gautier oraz własnej muzyki 
cykl5 pieśni Nuits d’Eté wydał Berlioz trzy lata później u Catelina, by 

3 Ibidem, s. 10: Kościół jest gotowy. Czy przyjdziesz tu, mój Boże?
4 Ibidem, s. 375: O pierwszej po południu, w czwartek 25 stycznia 1838 r., skończyłem niniej-
szy tom. Chwała Bogu i pokój ludziom dobrej woli! Th éophile Gautier. Dodajmy, że ostatnie 
zdanie jest ewidentnym nawiązaniem intertekstualnym do analogicznego zamknięcia 
tomiku Th e Temple George’a Herberta. Podstawowy punkt odniesienia dla refl eksji o ar-
chitektonicznej strukturze tomiku Gautier stanowią artykuły D.G. Burnetta, zwłaszcza 
Sur la composition de „La Comédie de la mort”, „Bulletin de la Société Th éophile Gautier” 
1980, nr 2, s. 1–8.
5 Za cyklicznością Nuits d’Eté wystarczająco argumentowali już wybitni amerykańscy 
znawcy Berlioza, Peter Bloom i John Rushton (zob. Berlioz Studies, red. P. Bloom, Uni-
versity Press, Cambridge 1992), a w polskich pracach udowadniał tę tezę Leszek Polony 
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– swoim zwyczajem – wrócić do nich raz jeszcze w roku 1856 i opra-
cować instrumentację partii fortepianu6. Gautier wiedział o istnieniu 
Nocy letnich, a jako wieloletni krytyk muzyczny miał również świado-
mość, że w dość konserwatywnym, zinstytucjonalizowanym środo-
wisku muzycznym Paryża Berlioz jest – obok przecenianego przezeń 
Hypolite’a Monpou – jedynym kompozytorem o talencie i ambicjach 
godnych poetyckich eksperymentów bojowników o Hernaniego. Mimo 
to nigdy nie odniósł się na piśmie do Nuits d’Eté – być może uznając, 
że zgodnie z deklarowaną przezeń fi lozofi ą interpretacji, jego poezje 
mogą być równie dobrze pieśniami, jak grobowiec estradą...7 

W swoich muzycznych manipulacjach słowami przejętymi z tomiku 
poety Berlioz posunął się znacznie dalej niż współcześni mu kompozy-
torzy romansów: Plantade, Beauplan, popularna w paryskich salonach 
lat 40. Loisa Puget, czy nawet bardziej nowatorski Louis Niedermeyer, 
jako pierwszy sięgający na szerszą skalę po wczesnoromantyczną poezję 
Lamartine’a (Méditations) i Hugo8. Pod piórem autora Symfonii fanta-
stycznej, z kilku niezależnych od siebie wierszy Th éophile’a Gautier po-
wstała nowa, cykliczna całość, wprowadzająca w obręb każdego z utwo-
rów poety nowe układy znaczeń, zaś muzyczną tkankę Nocy letnich 
ukształtowały takie parametry języka poetyckiego, które w twórczości 
kompozytorów romansów skazane były na milczenie. Berlioz usłyszał 

[L. Polony, Hector Berlioz: „Les Nuits d’Eté”, cykl pieśni do słów T. Gautier (1834–1841), 
w: „Muzyka i liryka”, red. M. Tomaszewski, Kraków.]
6 H. Berlioz, Les Nuits d’Été, Catelin, Paris [b.d]. Dziś najchętniej wykonuje się wersję 
z 1856 r., opublikowaną z dwujęzycznym, francuskim i niemieckim tekstem przez Schle-
singera, pt. Die Sommernächte (tłum. niem. P. Cornelius). W kwestii datowania edycji 
zob. K. Holoman, Catalogue of the Works of Hector Berlioz, Bärenreiter, Kassel-Basel 1987 
(t. XXV).
7 Z korespondencji Gautier wynika, że chętnie się godził na wykorzystywanie swojej 
poezji jako tekstu muzycznego – wysyłał bowiem znajomym muzykom manuskrypty 
swoich wierszy, w jednym wypadku nawet z adnotacją, że jest gotów na ewentualne 
zmiany w tekście, gdyby muzyka tego wymagała (deklaracja wykluczona w wypadku 
Goethego czy też Victora Hugo).
8 Saint-Saëns miał określać romanse Niedermeyera do tekstów Lamartina jako pierwsze 
romanse francuskie napisane z niejakim zrozumieniem tej poezji (avec quelque compréhen-
sion pour cette poésie); zob. F. Noske, La mélodie française de Berlioz à Duparc: essai de cri-
tique historique, PUF, Paris 1954. O pozycji Niedermeyera, Monpou i Berlioza względem 
estetyki romansu, zob. uwagi Davida Tunleya w rozdziale Romance and romanticism jego 
książki pt. Salons, singers and songs. A background to Romantic French song 1830–1870, 
Ashgate, Aldershot 2002.
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i pozwolił usłyszeć swoim odbiorcom nowe głosy wiersza, przeistoczo-
ne w odmiennie kształtowany, muzyczny dźwięk. 

Już pierwsze szkice pieśni, które złożyły się w późniejszym czasie 
na cykl Nuits d’Eté, wskazują wyraźnie, że kompozytor posiadał wzglę-
dem tomiku Th éophile’a Gautier jasno określone zamiary – od począt-
ku wiązał je bowiem w dość podobny układ, nie mający nic wspólnego 
z logiką układu wierszy w Komedii Śmierci. Nie zainteresowała go „poe-
zja architektury” ani barokowe interteksty, które wyciszył – choć mógł 
przecież wzmocnić stylizacją bądź muzycznym cytatem. Znacząco po-
minął w swoim wyborze wiersz Romance, pisany przez autora tomiku 
z myślą o kompozytorach – choć niemal wszystkie utwory wokalne na 
głos z fortepianem, jakie sam dotąd napisał, wpisują się w tę właśnie, 
sugerowaną przez poetę, estetykę francuskich romances. Wobec poezji 
Th éophile’a Gautier miał jednak Berlioz najwyraźniej odmienne plany 
niż wobec tekstów Floriana, Mr Bourgerie czy nawet Th omasa Goune-
ta, autora francuskiej parafrazy «Irish melodies» Th omasa Moore’a, 
której komponowaniem zajmował się dziesięć lat wcześniej. 

Zarówno w autografi e, jak i w ostatecznej wersji cyklu na głos z for-
tepianem, wiersze przejęte od T. Gautier układają się w podobnie zary-
sowaną opowieść, wiodącą od idylliczno-erotycznej, rokokowej sceny 
miłosnej w Villanelle rythmique (u Gautiera: Villanelle) po pieśń Sur les 
lagunes (u Gautiera: Barcarolle), nieco ironiczną w tonie, projektującą 
podróż dwojga kochanków do krainy miłości (pays des amours). Aby 
świadomość ironiczna mogła się ukonstytuować, aby mit wiecznotrwa-
łej miłości – utopia Villanelle – mógł zostać skompromitowany w ostat-
niej pieśni cyklu, potrzeba konfrontacji ze śmiercią; stanowi ona cen-
tralny punkt Nocy letnich. Opowieść o dojrzewaniu podmiotu do ironii, 
wyłaniająca się z tak uszeregowanych wierszy, jest kreacją Berlioza pi-
saną słowami Th éophile’a Gautier – podobnie jak „zbudowana ze słów” 
postać podmiotu-bohatera cyklu. 

Wychowany na Horacym i ukochanym Wergiliuszu, zafascynowa-
ny Szekspirem, którego lektura poprowadziła go ku stworzeniu nowej 
koncepcji muzycznej formy, Berlioz w szczególnie wyrazisty sposób wy-
pełnia w swojej twórczości semantyczne bogactwo niemieckiego słowa 
Tondichter: „kompozytor”, dosłownie – „poeta tonów”. Jako krytyk mu-
zyczny należał do najbardziej ciętych i wyrafi nowanych piór paryskiej 
prasy lat 40. i 50. XIX wieku; pisał również bardziej „literacką” prozę 
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fi kcjonalną – m.in. nowele fantastyczne, w których stylistyce i sposobie 
kształtowania formy daje się dostrzec rysy interesująco zbieżne z tymi, 
jakie charakteryzują jego twórczość muzyczną. Dopiero owa „dwuję-
zyczność” Berlioza – subtelnie rozwijana w najrozmaitszych, często 
całkowicie nowych formach literackich i muzycznych – pozwala, jak są-
dzę, rzucić odpowiednie światło na nowy, słowno-muzyczny język jego 
cyklu pieśni.

Sotte fi lle, avec ses termes grotesques! Tout cela me déplaît, me crispe, m’exaspè-
re……… Elle n’a que trop bien deviné. Oui, cette lettre est de mon fi dèle Xilef. C’est 
cela... des reproches... ses souff rances... son amour……… toujours la même chan-
son... Jeune homme! tu m’obsèdes. Décidément, mon pauvre Xilef, te voilà fl ambé! 
Eh! au fait, ils sont insupportables, ces êtres éternellement passionnés! Qui est-ce 
qui les prie d’être constants? Qui l’a prié de m’adorer?... Qui?... Eh! mais, c’est moi, 
ce me semble. Il n’y songeait pas. Et maintenant qu’il a perdu pour moi le repos de 
sa vie (phrase de romans) ... c’est un peu leste de le planter là! Oui, mais ... on ne 
vit qu’une fois9.

Cytowany tu fragment pochodzi z opowiadania Berlioza pt. Eupho-
nia, ou la ville musicale (Eufonia, albo muzyczne miasto): fantastycznej 
utopii – i antyutopii zarazem, bo miasto muzyczne przyszłości posiada 
wszelkie cechy ustroju totalitarnego, co narrator opowiadania, mimo 
całej swojej admiracji dla estetycznych efektów działania systemu, zda-
je się zauważać. Z naszego punktu widzenia istotny jest ten rys „mu-
zyczności” Eufonii, jaki daje się dostrzec w zapisie brzmieniowego prze-
biegu tekstu. Berlioz określa czas trwania każdego zawieszenia głosu 
w sposób znacznie bardziej precyzyjny niż ten, na jaki pozwalała inter-
punkcyjna konwencja. To przeniesienie norm zapisu funkcjonujących 
w notacji muzycznych pauz w obręb tekstu literackiego przyczynia się 
oczywiście do dramatyzacji dyskursu postaci – i rzeczywiście, w dal-
szych partiach Eufonii narracja przekształca się stopniowo w teatral-

9 H. Berlioz, Euphonia, ou la ville musicale, Ombres, Toulouse 1992. Głupia dziewczyna, 
z tymi groteskowymi pojęciami! Mnie się to wszystko nie podoba, niecierpliwi mnie, irytuje 
......... Zgadła aż za dobrze. Tak, to list od mojego wiernego Xilefa. Otóż to (...) zarzuty (...) 
jego cierpienia (...) jego miłość ......... zawsze ta sama piosnka (...) Młodzieńcze! Nie dajesz mi 
spokoju. Zdecydowanie, mój biedny Xilefi e, otoś zgubiony! Eh! prawdziwie nie do zniesienia są 
te istoty wiecznie afektowane! Któż prosi je o stałość? Któż ją prosił, aby mnie wielbiła? (...) 
Któż? Eh! ale, zda mi się, że to ja. Nie śniło mu się o tym. A teraz, kiedy stracił z mego powodu 
przystań swego życia (zdanie z romansu)... umieścić go tutaj byłoby  lekkością! Tak, ale... żyje 
się tylko raz.
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ny dialog, której potencjalny wykonawca, a z nim reżyser i scenograf, 
otrzymują od autora-muzyka szczególnie precyzyjne wskazówki doty-
czące realizacji tekstu w czasie. 

Berlioz-pisarz otwiera język literatury na środki ekspresji charakte-
rystyczne dla języka muzyki; Berlioz-kompozytor poszukuje sposobów 
na to, by pozwolić poezji wniknąć w materię muzycznego dyskursu. 
Przepisując wiersze z tomiku Comédie de la Mort w obręb swojej par-
tytury, był równie precyzyjny jak wówczas, gdy – jak głosi anegdota 
– głośno wytykał dyrygentowi i orkiestrze opery paryskiej błędy w wy-
konaniu partytur Glucka, które znał na pamięć10. W tekście zapisanym 
przezeń pod linią głosu brakuje interpunkcji – bowiem te właściwości 
prozodyczne, metryczne i rytmiczne wiersza, które zechciał ujawniać 
odbiorcy pieśni, transponował w obręb linii głosu oraz wpisał w kształt 
akompaniamentu.

Poprzednicy i współcześni Berliozowi twórcy muzycznych roman-
sów, wybierając wiersze do muzyki, traktowali je w sposób znacznie 
mniej indywidualny – poszukując tekstów, spod których, zgodnie z kla-
sycystycznymi estetykami, wyzierałaby struktura dająca się uzgodnić 
z „uniwersalną” muzyczną phrase carrée. W założeniu przyległa do kon-
strukcji niezbyt jasno wówczas defi niowanego retorycznego periodu, 
zbudowana z dwóch lub czterech symetrycznych muzycznych zdań 
(phrases) i charakteryzująca się wewnętrzną jednością i spójnością sen-
su, miała ona stanowić w przekonaniu XVIII-wiecznych teoretyków 
muzyki doskonałą realizację winckelmanowskiego ideału estetyczne-
go – a nawet bywała argumentem dowodzącym skuteczności emulacji 
współczesnych z anciens. Jak pisał F.-J. de Chastellux w swoim Eseju 
o jedności Poezji i Muzyki, 

De même que la science de la perspective & du clair obscur a été le dernier pas vers 
la prefection de la Peinture, de même la découverte de la phrase musicale, de son 
ensemble, de ses proportions & de ses détails, nous paroit-elle être le maximum, & le 
dernier eff ort de l’art des Musiciens. C’est une chose digne de remarque qu’un peuple 
tel que les Grecs, si amoureux des paroles, & tellement enthousiaste de l’éloquence, 
que son âme paroissait résider toute entière dans ses oreilles, n’ait pas imaginé 
d’appliquer à la Musique les loix sévères qu’il avoit imposées à la simple diction11. 

10 Zob. J. Barzun, Berlioz and his Century, Meridian Books, New York 1956.
11 F.-J. de Chastellux, Essai sur l’Union de la Poësie & de la Musique, La Haye, Paris 1765, 
s. 6–7 (reprint: Genève: Slatkine Reprints, 1970). Jak nauka perspektywy oraz światłocie-
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Idea jedności muzyki i poezji oparta na założeniu ich analogicznej 
wewnętrznej strukturze, jaką stanowić miała symetrycznie i regular-
nie zbudowana „fraza”, stanowiła jeden z centralnych konceptów mu-
zycznej estetyki I poł. XIX w. i zaowocowała w obrębie kultury pieśni 
ogólnoeuropejską popularnością francuskiego romansu oraz pokrew-
nych mu gatunków, jak klasycystyczny Lied niemiecki – modą podpar-
tą teoretycznie autorytetem równie popularnego wówczas Dictionnaire 
de la musique J.-J. Rousseau. Wytwarzany przez ową symetrię powta-
rzających się fraz muzycznych regularny rytm, nazwany przez Fétisa 
rytmem frazeologicznym12, miał być w założeniu zgodny z regularnością 
rytmu poetyckiego. Implikowało to „przyległość” prozodycznej i wersy-
fi kacyjnej struktury tekstu – zgodność dość oczywistą w obrębie poety-
ki francuskiego wiersza klasycystycznego, któremu estetyka romances 
zawdzięczała tym samym swoje istnienie, lecz w miarę rozprzestrze-
niania się estetyki ekspresji coraz częściej kontestowaną. Przerzut-
nia, wyrazista manifestacja owej rozbieżności, zdolna była nie tylko 
wywołać batalię o Hernaniego; stanowiła także śmiertelne zagrożenie 
dla żywego symbolu muzycznej kultury francuskiego salonu. Romans 
bronił się przed rewolucją długo i nowatorstwa Berlioza nie zaakcepto-
wał. Pieśni kompozytora nazwano mélodies, podobnie jak docierające 
do Paryża w latach 30. Lieder Schuberta – klasycystyczna tożsamość 
romansu przetrwała. 

Gdyby Berlioz szukał w wierszu jedności rytmów, wyrastającej z har-
monijnej, prozodyczno-wersyfi kacyjnej symbiozy, nie sięgałby po poe-
zję T. Gautier. Nawet gdy prześledzić z bliska konstrukcję stosunkowo 
„regularnej” Villanelle, dostrzeglibyśmy łatwo, że zgodność pierwsze-
go czterowersu z muzyczną frazą jest problematyczna już od począt-
ku z powodu średniówki, która u Gautiera wypada niesymetrycznie 
po trzeciej sylabie. Berlioz precyzyjnie zaznacza w partii głosu pauzy 
zamykające poszczególne wersy – tak, by wzmocnić kluczowe punkty 
strofi cznej konstrukcji, zagłusza również z początku wspomnianą asy-

nia stała się ostatnim krokiem ku doskonałości w Malarstwie, tak odkrycie frazy muzycznej, jej 
jedności, jej proporcji i jej szczegółów, wydaje się nam najwyższym i ostatnim wysiłkiem sztuki 
Muzyków. Jest rzeczą godną uwagi, iż Grecy – lud tak miłujący słowa i tak entuzjastyczny 
względem elokwencji, iż jego dusza zdawała się mieszkać w całości w jego uszach – nie pomyśleli 
o zastosowaniu względem Muzyki surowych praw, jakie narzucili prostej deklamacji.
12 Fétis, La musique mise à la portée de tout le monde, Paris 1834, s. 49.
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metrię..., dobrej klasycystycznej woli wystarcza jednak zaledwie na pół 
strofy. Oto fragment wiersza Gautier w jego oryginalnym zapisie, po-
niżej zaś ten sam – zapisany umownie w nowym, muzycznym rytmie 
nadanym mu przez Berlioza: 

Sous nos pieds / égrenant les perles
Que l’on voit / au matin trembler
Nous irons / écouter les merles
  Siffl  er

   – sous nos
pieds égrenant les / perles que l’on 
voit au matin trem / bler  
– Nous irons / écouter les / merles
– Nous irons / écouter les / merles  Siff 
  ler.13

Interpretacja Berlioza przypomina w tej formie awangardową zaba-
wę rytmiczną kontynuującą tę, którą inicjuje w swoim wierszu Gau-
tier, zaznaczając zresztą jej rolę w tytule – Villanelle rythmique. Zaba-
wę, która zachowuje dyskretnie ustanowione przez poetę, „wystające” 
z zakończenia każdej strofy rytmiczne pointy, eksponuje dodatkowo 
efekty brzmieniowe pozostające w wierszu na drugim planie (np. rym 
nos – l’on, anafora pieds – perles), wreszcie wprowadza żartobliwą grę 
między głosem a partią akompaniamentu, uzupełniającą w ostatnim, 
powtórzonym wersie „luki metryczne” tekstu odpowiednimi akcenta-
mi instrumentalnymi (– nous irons)14. 

W pieśni Le spectre de la rose regularny puls wiersza rozpada się 
w dwóch punktach – tym razem przełamany nie tyle z inspiracji grą 
poetyckich rytmów, ale imperatywem romantycznej wyobraźni Berlio-
za-czytelnika klasyków. Poetycki obraz wieczornej promenady wśród 
gwiezdnego festynu stanowiący dla niego, podobnie jak dla Th éophile’a 
Gautiera, aluzyjne odniesienie do łacińskiego toposu, przeczytał Ber-

13 Strącając stopami perły/ które widzimy, o poranku, drżące,/ Pójdziemy słuchać kosów/ gwiz-
dania. Zapis, który tutaj proponuję, jest umowny i ma na celu jedynie wizualne przedsta-
wienie dynamiki „strumienienia się wiersza”, jak to określał Bolesław Leśmian, w obrębie 
pieśni Berlioza. Umowne cezury zaznaczają człony trwające równą ilość czasu.
14 O szczególnej roli rytmu u Berlioza zob. C. Dahlhaus, „Allegro frenetico”. Zum Problem 
des Rhythmus bei Berlioz, „Melos” 1977, nr 3, s. 212–214 oraz P. Friedheim, Berlioz and 
Rhythm, „Th e Music Review” 1976 (37), s. 5–44. 
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lioz najwyraźniej przez pryzmat romantycznej estetyki wzniosłości. 
Nieskończoność, ewokowana w dalszej części wiersza Gautier poety-
ckim obrazem róży przybywającej z raju, okazuje się dla niego jakością 
znacznie bardziej godną muzycznego wyeksponowania niż przedusta-
nowiona „jedność tonu” tudzież wewnętrzna symetria poszczególnych 
strof pieśni. Zarzucona phrase carrée ustępuje miejsca rozbudowanej 
ponad miarę wszystkich poprzednich, amplifi kowanej, szerokiej w fi -
guratywną nieskończoność frazie romantycznej – w orkiestrowej wer-
sji utworu przepełnionej barwnym, przestrzennym, niemal impresjo-
nistycznym brzmieniem orkiestry. W tych punktach można dostrzec, 
że wiersz Gautier ewokuje dla muzyka głęboko zakorzeniony, niemal 
archetypiczny obraz, który wywołuje erupcję wszechogarniającej i po-
chłaniającej słowa tekstu dźwiękowej materii15. 

Porzucając model interpretacji wiersza oparty na eksponowaniu re-
gularności jego struktur prozodycznych czy wersyfi kacyjnych (czy też 
rzutowaniu owej regularności na tekst), Berlioz zwykle nie oddala się 
jednak w tak znacznym stopniu od prozodycznej linii wiersza. Przeciw-
nie, dopiero w jego lekturze tekst Gautiera odsłania to, czego romance 
nie pozwoliłaby usłyszeć: „pęknięcia”, niespójności, starcia rytmów ję-
zyka (jego akcentów, interpunkcji itp.) z rytmami wiersza (strukturą 
metryczną, wersyfi kacyjną, strofi czną). Eksklamacje, rozbijające regu-
larny puls wersu i wydłużające czas jego trwania, w pieśniach Berlioza 
mają szansę wybrzmieć do końca – bo kompozytor specjalnie zawiesza 
regularne tętno akompaniamentu, by skoncentrować całą uwagę słu-
chacza na ich afektywnej wyrazistości. Przerzutnie (np. w pieśni La-
mento. Chanson du pêcheur) rozstrzygane są na rzecz intensywności eks-
presji, która każe prowadzić kompozytorowi linię melodyczną „ponad” 
zamknięciami wersów i kosztem zanikających w ten sposób rymów.

15 Ekspansja jej ekspresywnej mocy, widoczna tutaj na gruncie muzyki wokalnej, sta-
nowić będzie punkt zwrotny w dziejach usamodzielniającej się w XIX wieku muzyki in-
strumentalnej. Literatura coraz rzadziej będzie stanowiła dla muzyków wzorzec struk-
tury formalnej, którą należy naśladować, by wypowiedzieć podobne sensy, stanie się 
w większym stopniu inspiracją dla wypowiedzi kształtowanych już według odrębnych 
zasad. Lokując muzykę Berlioza w kontekście tego procesu, Cécile Reynaud nazywa go 
twórcą genre instrumental expressif, gatunku ekspresywnej muzyki instrumentalnej; zob. 
C. Reynaud, Un héros romantique, w: Berlioz – la voix du romantisme, red. C. Reynaud, 
Bibliothèque Nationale de France/Fayard, Paris 2003, s. 11.
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Ma belle amie est morte : 
Je pleurerai toujours ;
Sous la tombe elle emporte
Mon ame et mes amours.

– tak brzmi początek pierwszej strofy w zapisie Gautiera. Gdyby pró-
bować zapisać ten sam tekst zgodnie z muzyczną prozodią wyabstraho-
waną z pieśni Berlioza, wyglądałby zapewne następująco:

Ma belle amie est morte.
Je pleurerai toujours !
Sous la tombe,
Elle emporte mon âme
Et mes amours!

Czytane przez pryzmat estetyki ekspresji teksty Gautiera stają się 
częścią eksperymentalnej, hybrydycznej formy: cyklu pieśni łączące-
go echa francuskiego romansu z tym rodzajem muzycznej deklamacji 
tekstu, który Berlioz odnajdywał u Glucka i którym walczył przeciw 
estetyce włoskiego bel canto: pięknego śpiewu, który zbyt stara się po-
dobać, by móc rzeczywiście przemawiać16.

Podmiot Nocy letnich czyta Th éophile’a Gautier „komponując” jego 
wiersze na nowo. Wpisane w partyturę Berlioza, stają się utworami 
mocno udramatyzowanymi, operującymi wyrazistą retoryką afektyw-
ną, naznaczonymi estetyką wzniosłości – czasem tylko i dyskretnie ła-
maną ironicznym dystansem. Postmodernistyczny rys Komedii Śmierci 
– owa wyrazista gra cytatem i literacką konwencją, stanowiąca najbar-
dziej chyba aktualny aspekt twórczości autora Panny Maupin17 – nie za-
nika w ujęciu muzyka całkowicie, choć schodzi na nieco dalszy plan. 
Sądząc po liczbie i różnorodności luster, jakie ustawił przed odbiorca-
mi swojej poezji Th éophile Gautier, rozbieżności między modelem jej 
odbioru wpisanym w cykl pieśni H. Berlioza a perspektywą odbiorcy 
czytającego i słuchającego tej samej poezji u progu XXI wieku zdają się 

16 Por. na ten temat: É. Bordas, «Bel» ou «mal» canto? Le chant romantique selon Hector 
Berlioz, „Romantisme” 1999, t. 103, s. 53–78.
17 Por. w szczególności lekturę C.G. Shick w jej monografi i o poezji T. Gautier 
zatytułowanej Seductive Resistance: Th e Poetry of Th éophile Gautier, Rodopi, Amsterdam–
–Atlanta 1994.
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całkowicie zgodne z tym, co tradycyjne literaturoznawstwo zwykło na-
zywać „intencjami autora”.

A voice on uniqueness. On poetic-musical subjectivity 
of H. Berlioz’s Summer Nights to the lyrics by T. Gautier

In the Ovid’s story, Narcissus recognizes himself by identifying his „I” with an 
image which he conceives as his own refl ection. Th e mirror overwhelms and re-
mains silent: the tone of words does not refl ect on the surface of water, no sound 
interrupts the identity monologue of Narcissus. 

Th e domain of voice belongs to Echo. Punished by Iuno for linguistic manip-
ulations and sentenced to eternal repeating someone else’s words, the nymph 
retains a surprising ability to shape their sense without changing a „letter”. Sen-
tences which Narcissus directs to her mean exclusion repeated by Echo’s voice 
and become lover’s confession.

In 1841 Hector Berlioz selected and included in the score which he was writ-
ing, several verses from the volume Comédie de la mort by Teophil Gautier. Th e 
words of the poet were adopted by the composer in an almost unchanged form, 
however the text changed its meaning. Th e meaning of the new, poetic-musical 
discourse was shaped by confrontation of the rhythms of the poetic discourse 
with musical rhythms of the composer, whose experiments in this domain were 
recorded and described years ago by shrewd Carl Dahlhaus. Combined into a mu-
sical cycle, the poems entitled Les Nuits d’Ete and signed by Berlioz start to deli-
cately draft the plot of the story which the composer supported a posteriori by 
his biographers, turned into one more fragment-mirror of his autobiographical 
creation. 

Victor Hugo (in vain) made it clear that he objected to composing music to his 
poems. Teophil Gautier, consciously and discreetly remained silent. 


