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  Do największych artystów, ho³du-
j¹cych koncepcji syntezy muzyki i 
malarstwa, należeli Eugène Delacroix 
i Fryderyk Chopin. Bardzo zżyci ze 
sob¹, spędzali razem ca³e dnie na dys-
kusjach dotycz¹cych sztuki i jej we-
wnętrznej jedności. Rozmowom to-
warzyszy³a często pisarka francuska
George Sand. Delacroix by³ zafascy-
nowany muzyk¹ Chopina, ten podzi-
wia³ malarstwo przyjaciela. Doskona-
³ym przyk³adem, obrazuj¹cym artys-
tyczne wspó³życie tych dwóch ludzi, 
jest cytat z tekstu kompozytora i pia-
nisty Franciszka Liszta, opisuj¹cego 
postać Delacroix ws³uchanego w u-
twory Chopina: „Eugène Delacroix 
trwa³ w niewzruszonym milczeniu, 
pogr¹żony w kontemplacji zjaw, wy-
pe³niaj¹cych ca³y pokój tak sugestyw-
nie, że niemal s³yszeliśmy szmer ich 
ruchów. Może zadawa³ sobie pytanie, 
jak¹ paletę winien by wzi¹ć, po jakie
pędzle, jakie p³ótno sięgn¹ć, by je o-
żywić przy pomocy w³asnego talentu?
Może zadawa³  sobie pytanie, czy nie 
powinien by zdobyć p³ótna utkanego 
przez Arachne, pędzla sporz¹dzonego 
z rzęs jakiejś wróżki i palety pokrytej 
oparami tęczy? I może z przyjemno-
ści¹ uśmiecha się w duchu do tych 
rojeń i ca³kowicie poddawa³ się wra-
żeniom, które je rodzi³y, ulegaj¹c uro-
kowi wywieranemu czasem na wiel-
kie talenty przez inne, kontrastowo od
nich różne?”.   
  Delacroix sam by³ w pewnym stop-
niu muzykiem, w dzieciństwie uczy³ 
się gry na skrzypcach. Wiedz¹c że nie 
opanuje tej sztuki w zadowalaj¹cy sie-
bie sposób, porzuci³ j¹ dla malarstwa. 
Już na pocz¹tku XX wieku francuski 
teoretyk, Andre Ferran, badaj¹c este-
tykę Baudelaire’a napisa³ o Delacroix 
tak: „Malarz, poeta, muzyk, Delecroix
budzi duszę: każe myśleć, ponieważ 
nosi w sobie pierwotn¹ namiętność 
cz³owieka uniwersalnego. Zamiast za-
mykać się w rozszerzonych przecie
granicach w³asnej sztuki, marzy o o-
panowaniu środków, jakimi dysponu-
j¹ inne sztuki, chc¹c wyrazić ludzkie 
marzenia. Dojdzie się kiedyś do tego 
– przepowiada Delacroix – by wyko-
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nywać symfonie, stawiaj¹c jednocześ-
nie przed oczyma piękne obrazy dla 
uzupe³nienia doznawanych wrażeń. 
Przecież to on w³aśnie z zadowoleniem
cytowa³ Liszta, który mówi³ o subtel-
nym pędzlu Chopina i o wartości jego 
szkiców, które nie chcia³y mieć nic 
wspólnego ze szczotką dekoratora”.
Delacroix jest znakomitym przyk³a-
dem d¹żenia romantycznego artysty
do czerpania z dzie³ przedstawicieli 
wielu dyscyplin sztuki. Oczywiście, 
nie wszystkie jego obrazy noszą zna-
mię inspiracji innymi dzie³ami. Po-
s³użę się jeszcze jednym cytatem ze 
wspomnianego już Baudelaire’a, który 
docenia³ francuskiego malarza: „Dela-
croix wyrazi³ to, co niewidzialne i nie-
dotykalne, sen, wrażenie, duszę – nie 
rozporz¹dzaj¹c innymi środkami (...), 
jak kolor i linia, lepiej niż ktokolwiek, 
z mistrzostwem doskona³ego mala-
rza, z surowości¹ wyrafinowanego pi-
sarza, równie wymownie jak namięt-
ny muzyk. Jest to zreszt¹ jeden ze zna-
miennych objawów życia duchowego 
naszego wieku, że sztuki, jeśli nie sta-
raj¹ się uzupe³nić nawzajem, pragn¹ 
przynajmniej użyczyć sobie wzajem 
nowych si³”.
  D¹żenia romantyków do artystycz-
nej syntezy wyp³ywa³y z orfickiej tezy,
mówi¹cej o pierwotnej trójjedni sztuk. 
Delacroix nie tylko stosowa³ w prak-
tyce analogie do muzyki, ale i szeroko 
rozpisywa³ się na ten temat. Notował
w swoich notatkach: „…chcia³bym 
w przysz³ości opracować rodzaj stu-
dium o malarstwie, w którym, móg³-
bym rozważyć różnice zachodz¹ce 
pomiędzy poszczególnymi sztukami. 
W jaki sposób na przyk³ad w muzyce
forma przeważa nad treści¹, w malar-
stwie zaś na odwrót. (...) Odnajduję u 
pani Staël rozwinięcie mego pogl¹du 
na malarstwo. Ta sztuka, podobnie jak 
muzyka, jest ponad myśl¹. Przez to
w³aśnie, przez w³aściw¹ jej nieuchwyt-
ność, góruje ona nad literatur¹”. Swo-
je zamiary planowa³ urzeczywistnić 
w postaci „S³ownika sztuk pięknych”, 
do którego przygotowywa³ się przez 
lata. Pisa³ go między innymi w trakcie 
wspólnych wyjazdów z Chopinem do 

Nohant. Podczas tych Delacroix po-
szukiwa³ inspiracji, które nie daj¹ się 
³atwo uchwycić. Takich nieuchwyt-
nych wrażeń dostarcza³ mu w³aśnie je-
go przyjaciel, Chopin. W swoich roz-
ważaniach na temat porównań malar-
stwa do muzyki często, oprócz Cho-
pina, przytacza³ takie nazwiska, jak 
Mozart czy Beethoven. Poza muzyk¹ 
Chopina i innych mistrzów, inspiracji 
szuka³  w pięknie przyrody, we wnę-
trzach kościo³ów, gdzie nie tylko ogl¹-
da³, ale może przede wszystkim słu-
cha³. Utrwalenie tych doświadczeń, ze-
branych na ³onie natury czy we wnę-
trzach architektonicznych, mog³o dojść 
do skutku jedynie przy użyciu barwy 
i dźwięku. 
 Swoje zami³owanie do muzyki Dela-
croix przedstawia³ w wielu obrazach.
Jego pejzaże, przedstawiaj¹ce widoki 
z posiad³ości w Nohant, muzyka wręcz 
przepe³nia. Kiedy malowa³ swoje słyn-
ne malowid³a w kościele Saint-Denis, 
ws³uchiwa³ się w melodie muzyki koś-
cielnej z nabożeństw majowych. Uwa-
ża³, że harmonia kompozycji malar-
skiej zależy od d¹żenia do jej umu-
zycznienia. Tęsknotę za porzuconymi 
w dzieciństwie skrzypcami wyrazi³ 
w portrecie wielkiego skrzypka Paga-
niniego. Przyrównywa³ niekiedy na-
rz¹dzie swojej pracy, jakim by³ pędzel, 
do smyczka w³aśnie. Przyjaźń mala-
rza z Chopinem i George Sand, uka-
zuje niedokończony obraz, na którym 
przedstawić chcia³ w³aśnie poetkę i 
kompozytora. Wydaje się, że artyście 
nie chodzi³o po prostu o sportretowa-
nie przyjació³, tylko o sportretowanie 
momentu s³uchania muzyki mistrza.
 Nie tylko Delacroix korzysta³ z twór-
czości Chopina, by³o i odwrotnie. Po
rozmowach na temat malarstwa połą-
czonych z ogl¹daniem dzie³, Chopin 
poszukiwa³ sposobu na dźwiękowe
oddanie ujrzanych tonacji, napięć ko-
lorystycznych. Nie przychodziło mu
to jednak bez trudu. Oto jak George 
Sand wspomina pewn¹ rozmowę mię-
dzy trojgiem znajomych, a w zasadzie 
moment po jej zakończeniu, kiedy mu-
zyk zmaga się z trudnościami wyko-
nania improwizacji, na którą czekają

pozostali uczestnicy spotkania: „Nic 
mi nie przychodzi na myśl… Nic, tyl-
ko refleksy, cienie, wypuk³ości, które 
nie chc¹ się ukszta³tować. Szukam bar-
wy, nie znajduję nawet rysunku”. Po
chwili, zasiad³szy przy instrumencie, 
podj¹³ temat improwizacji, jakim było
świat³o księżyca. „Oczy nasze nape³-
niaj¹ się stopniowo ³agodnymi bar-
wami, odpowiednikami czarownych 
modulacji przyswajanych przez nasz 
zmys³ s³uchu. A potem nuta bitna 
dźwięczy i otośmy w pe³ni lazuru prze-
jrzystej nocy. Lekkie ob³oki przybie-
raj¹ kszta³ty, jakie tylko narzuca im 
fantazja, zape³niaj¹ niebo, śpieszą oto-
czyć księżyc, który je ujmuje w wiel-
kie kręgi opalu i budzi uśpione barwy.
Marzy się nam noc letnia – oczekuje-
my s³owika”. Jednym z obrazów, któ-
rego ostateczny kszta³t móg³ być zain-
spirowany muzyk¹ Chopina, jest „Pie-
ta”. Uważa się, że zamówiony obraz 
tworzy³ się w wyobraźni mistrza, kie-
dy ws³uchiwa³ się w dźwięki „Marsza 
ża³obnego”. Wskazywać na to mog¹ 
pewne analogie pomiędzy problema-
mi, z którymi borykali się obaj artyści
tworz¹c równolegle swoje dzie³a. Za-
równo Delacroix jak i Chopin byli ar-
tystami nowoczesnymi. Ich twórczość 
wp³ynę³a na przedstawicieli kolejnych 
epok. Jednak obaj ho³dowali klasycz-
nym prawom rz¹dz¹cym sztukami 
plastycznymi czy muzyk¹. Delacroix 
chcia³ w swoich monumentalnych 
dzie³ach zawrzeć pewne kanony de-
koracyjne, wyznaczone przez takich 
mistrzów, jak Rafael Santi, Paul Ru-
bens, Micha³ Anio³ czy Nicolas Pous-
sin – jednocześnie chcąc je unowo-
cześnić. Chopin natomiast próbowa³ 
po³¹czyć dramaturgię p³yn¹c¹ z dyso-
nansowych po³¹czeń akordów z kla-
sycznymi zasadami harmonii, jako 
dożywotni mi³ośnik muzyki Mozarta. 
Jak bardzo bliscy byli mu jego przyja-
ciele, pokaza³ Delacroix maluj¹c „Pla-
fon Homera” w pa³acu Luxemburskim.
Wtedy to nada³ rysy George Sand po-
staci Aspazji, natomiast Chopina u-
wiecznił jako Dantego. Najprawdo-
podobniej modelem do postaci Wergi-
liusza, przewodnika Dantego, by³ sam 

malarz. Dzie³o to charakteryzuje się
muzyczności¹, szczególnie w obrębie 
krajobrazu, pe³ni¹cego w tym obrazie
funkcje t³a. Pejzaż ten nadawa³ przed-
stawieniu tonację pogodn¹. Malarz 
zacz¹³ ukazywać pewn¹ muzyczność 
natury już w czasach, kiedy okres lata 
spędza³ razem z Chopinem w Nohant.  
 Twórczość Delacroix, jak to zwykle 
bywa, mia³a zarówno zwolenników, 
jak i wrogów. Jednym z największych 
entuzjastów by³ z pewności¹ wspomi-
nany już Baudelaire. Opisuj¹c obraz 
„Su³tan Maroka wyjeżdżaj¹cy ze swe-
go pa³acu”, uży³ ogromnej ilości ter-
minów muzycznych: „Czyż kiedykol-
wiek w malarstwie rozwin¹³ kto więk-
sz¹ kokieterię muzyczn¹? Nawet Ve-
ronese nie zdoby³ się nigdy na większ¹ 
feeryczność. Czy kiedykolwiek po-
zwolono p³ótnu wyśpiewać bardziej
kapryśne melodie, bardziej niezwyk³y 
akord z tonów nowych, nieznanych,
subtelnych, urzekaj¹cych? (...) Ten 
obraz jest tak harmonijny, pomimo 
świetności poszczególnych tonów, że 
staje się szary – szarości¹ podobn¹ 
naturze – szary jak powietrze w lecie, 
gdy s³ońce zdaje się pogr¹żać każdy 
przedmiot w drż¹cym zmierzchu…”.  
Od tego czasu muzyczna definicja ko-
loru na sta³e wpisze się na karty epoki
romantyzmu. Baudelaire w 1846 roku 
sformu³owa³ zasady dotycz¹ce koloru. 
Oto kilka z nich:
1. W kolorze odnajdujemy harmonię, 
melodię i kontrapunkt.
2. Na harmonii opiera się teoria ko-
loru.
3. Melodia jest jedności¹ koloru albo 
kolorem ogólnym.
4. Melodia domaga się wniosku; jest 
to zespó³, w którym wszystkie efekty 
ubiegaj¹ się o efekt g³ówny.
5. Chc¹c przekonać się, czy obraz jest
melodyjny, wystarczy popatrzeć nań
z dość daleka, by nie rozumieć tema-
tu i nie rozróżniać linii. Jeśli jest me-
lodyjny, ma już sens i utwierdza się 
w naszej pamięci.
  Można śmia³o powiedzieć, że Bau-
delaire by³ entuzjast¹ nie tylko malar-
stwa Delacroix, ale również ca³ej kon-
cepcji correspondance des arts.
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