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  Znaczny wp³yw na myślenie ludzi 
mieszkaj¹cych we Francji, w tym rów-
nież artystów, wywar³a rewolucja fran-
cuska. Jak bywa w takich momentach, 
dla artysty okres walk, patrzenia na 
okropności wojny, by³ okresem, który 
pozostawi³ w nim wiele inspiracji, 
wiele okropnych wizji – jednak sam
czas trwania walk by³ czasem straco-
nym, niep³odnym. Z powodu sytuacji, 
w jakiej znalaz³a się Francja, Chopin 
musia³ wyjechać do Anglii. Delacroix 
musia³ bardzo przeżywać rozstanie 
z przyjacielem i brak jego muzyki. 
Chopin również nie czu³ się dobrze 
pośród towarzystwa angielskiego. By³ 
nim znudzony i – cięzko chory – prag-
n¹³ powrotu do Pary¿a i przyjació³. Jak 
sam wspomina³, w Anglii muzyków 
nie traktowano należycie. „…żadnego 
muzyka artystą nikt nie nazwie ani 
wydrukuje, bo to jest w ich języku i o-
byczajach co innego jak sztuka, to jest 
profesja”. Mamy oto kolejny przyk³ad 
myślenia zakorzenionego w antyku,
wed³ug którego muzyk to ktoś us³u-
guj¹cy swoimi umiejętnościami in-
nym. Z takim podejściem do muzy-
ków możemy się spotkać w różnych 
kulturach jeszcze dzisiaj. 
  W nieca³y rok później Fryderyk u- 
miera. Wieść o jego śmierci przybiła
Eugène’a Delacroix. Nied³ugo po po-
grzebie schroni się on w swojej po-
siad³ości w Champrosay. Najprawdo-
podobniej stamt¹d pochodzi rysunek 
„Cher Chopin”, przedstawiaj¹cy kom-
pozytora w stroju Dantego, z wień-
cem laurowym na g³owie. Rysunek 
ten ukazuje, jak wielkie znaczenie 
mia³ dla malarza ten muzyk. Ukazuje 
w nim Chopina jako idealny przyk³ad 
uniwersalnego artysty. 
 Dwa lata po śmierci przyjaciela, De-
lacroix przeczyta³ artyku³ Liszta, do-
tycz¹cy twórczości polskiego kompo-
zytora. By³ tam również kawa³ek tek-
stu, w którym znalaz³o się porówna-
nie muzyki Chopina z malarstwem. 
Chodzi o fragment „II Koncertu”: 
„Ca³y ten utwór odznacza się idealn¹ 
doskona³ości¹; zaklęte w nim uczucie 
przechodzi kolejno od promiennej

pogody do g³ębokiego rozrzewnienia. 
Każe myśleć o wspania³ym, ton¹cym 
w świetle krajobrazie, o jakiejś szczęś-
liwej dolinie Tempe, przeznaczonej 
na miejsce ża³osnej opowieści, sceny 
nape³niaj¹cej serce smutkiem. Jest tu 
jakby beznadziejny żal ogarniaj¹cy du-
szę ludzk¹ w obliczu niezrównanego
splendoru przyrody; kontrast podtrzy-
many przez odpowiednie po³¹czenie
dźwięków i degradację natężenia barw, 
która nie pozwala, by jakiś brutalny
zgrzyt zak³óci³ przeżywane wzrusze-
nie, a jednocześnie radość przepaja 
melancholi¹ i ³agodzi ból”. Francuskie-
mu malarzowi do końca życia przy-
świeca³a idea w³¹czenia pierwiastka
muzycznego do obrazu. By³o to nie-
od³¹czn¹ cech¹ estetyki Delacroix, 
wywo³uj¹c¹ czasami ostr¹ krytykę. 

Fryderyk Chopin

Jednak wielu znawców – jak choćby 
wspominany Baudelaire – pozosta³o 
wiernymi zwolennikami powiązań
muzyczno-malarskich. Nie ulega w¹t-
pliwości, że muzyczna teoria harmo-
nii mia³a znacz¹cy wp³yw na niektó-
re przynajmniej prace malarza. Jest to
najważniejszy, choć nie jedyny aspekt 
jego obrazów. Delacroix mawia³: 
„Obraz musi przede wszystkim zas³u-
żyć na to, żeby by³ świętem dla oka”. 
  Romantyczna koncepcja correspon-
dance des arts przyczyni³a się bardzo 
do rozpowszechnienia teorii jednolite-
go, uniwersalnego języka sztuki wśród
wielu artystów. Pod wp³ywem malar-
stwa Delacroix Gustave Moreau na-
malowa³ obraz „Dziewczyna tracka 
nios¹ca g³owę Orfeusza”. Przedsta-
wia dziewczynę, która niesie na lirze 
g³owę Boskiego śpiewaka, Orfeusza. 
W tle widoczne s¹ postaci graj¹ce na 
aulosach. Innym, ulegaj¹cym tej kon-
cepcji malarzem, by³ Arnold Bocklin. 
Namalowa³ między innymi takie mu-
zyczne obrazy, jak „Autoportret ze 
śmierci¹ graj¹ca na skrzypcach”, „K¹-
piel morska” i „Dźwięk”. Dla Bock-
lina najpiękniejsz¹ muzyk¹ by³a mu-
zyka p³yn¹ca ze skrzypiec. Muzykę
w ogóle uważa³ za najpiękniejsz¹ ze 
sztuk. Po obejrzeniu „Autoportretu ze 
śmierci¹…” Gustav Mahler, zainspi-
rowany nim, napisa³ scherzo w swojej 
„IV symfonii”. Również inni kompo-
zytorzy „s³uchali” obrazów – na przy-
k³ad Feliks Mendelson.  
  W tamtym okresie często powsta-
wa³y portrety muzyków. Poza Dela-
croix, który portretowa³ Chopina, Ber-
lioza malowa³ Coubert, Rossiniego 
– Hayez, Liszta – Scheffer, a Pagani-
niego –  Ingres. Ten ostatni by³ uta-
lentowany zarówno muzycznie, jak
i plastycznie. Podobnie jak Delacroix, 
uczy³ się gry na skrzypcach. Jego ob-
razy muzyczne nie ogranicza³y się do 
portretowania muzyków. Przez cały
przekrój jego twórczości można do-
strzec wp³yw, jaki wywar³a nań mu-
zyka – w wyrafinowanych rytmach 
linearnych, czy grze kszta³tów. 
  Bardzo ciekawe zasady dotycz¹ce 
operowania kolorem opracowa³ zna-
ny naukowiec tamtego czasu – Chev-
reul. Te zasady musia³y wp³yn¹ć 

w późniejszym okresie na twórczość 
impresjonistów. Najbardziej interesują-
ce są te nawiązujące do muzycznych
analogii z kolorem.
1. Po³ożyć kolor na p³ótnie, znaczy 
nie tylko zabarwić tym kolorem część 
p³ótna, objęt¹ dzia³aniem pędzla, ale 
także zabarwić przeznaczon¹ na to 
powierzchnię barwn¹ uzupe³niaj¹c¹ 
tego samego koloru.
2. Po³ożyć biel obok jakiegoś koloru 
znaczy podnieść jego tonację…
3. Po³ożyć czerń obok jakiegoś kolo-
ru, znaczy obniżyć jego tonację…
4. Po³ożyć obok jakiegoś koloru pla-
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Śniłem o wiejskiej mojej chacie.
Śniłem, że beton ściekał z dachu po słomie.
Słoma trzeszczała.
Drewno spróchniało.
Jaskółki latały spocone ze strachu.
Zwisał łom z domu sąsiada.
Na bagnie odpoczywała kobieta.
Uśmiechnięty ptak tonął w kaczeńcach.
Potem to wszystko było pożarem.
Ptak płonął, kobieta i kamień.
I betonowy dach na słomie.
I sen płonął.
Nawet podmokły las płonął, 
który dawno zwalili drwale.

Żyłem w miejscu przyczepionym
do rzeki,
gdzie była maleńka stacyjka
i jeden tor kolejowy,
który wieńczył koniec świata.
Po szynach niby wariat latał
wagonik osmolony,
pomazany kredą K + M + B.
Stawał wagonik przed rumiankiem
wlepionym między kwiaty.
Obok stała gipsowa figura,
mająca chleb na ręce,
ugrem i sepią malowany.
Nie wiadomo czy był to Antoni święty,
czy sepia była święta,
czy sygnał,
że wjazd zabroniony w przepaść.
W dole płynęła rzeka.

Kiedyś nie mog³em doczekać rana,
teraz nie mogę doczekać wieczoru.
Być może wielki Nemrod niebawem
przytuli mnie w popió³.
Jestem inny. Bardziej już doros³y nareszcie,
styrany, jak zmęczony pod koniec dnia
w zaprzęgu pies.
K³usuję w nocy na każd¹ chwilę,
by j¹ przy³¹czyć do dnia,
przed³użyć życie
na moment.
Zobaczyć przyjaciela sprzed lat
zjeść smaczny rosó³,
pochylić nad mogi³¹ ukochanej istoty
i przeżyć swojego psa.
Tak będzie lepiej,
bo wiem, że ja go
zakopię
nie byle gdzie.
Pod serce.

Schowany za szaf¹ tron.
Schowana gdzieś korona.
Ber³o przechowywane
u s¹siada.
Na pożó³k³ych kartkach
schowana pamięć
i z³ote lata,
które nie wróc¹.

Był wiatr.
Od strony Widlic
zalatywało tabaką.
Była niedziela.
Pod wyrwą stały kobyły
zapatrzone w poranek.
Pachniały cudze kwiaty
i porzucona rzeka,
i święte krowy
zajęte muchami.
Szedłem pod wiatr 
unoszony rosą.
Kiedyś była droga, 
pewnie zarosła.

mę szar¹ znaczy uczynić dany kolor
bardziej lśni¹cym i znaczy zarazem 
zabarwić szarość kolorem uzupełnia-
j¹cym do tego, z którym jest zestawio-
na.
5. Po³ożyć kolor ciemny obok innego 
koloru jaśniejszego znaczy podnieść 
tonację pierwszego, a obniżyć tonację 
drugiego – niezależnie od modyfikacji 
powstaj¹cych w skutek mieszania się 
barw uzupe³niaj¹cych.
6. Zestawić dwie plamy p³askie o róż-
nych tonacjach tego samego koloru 
znaczy wytworzyć świat³ocień…. 

W końcu wszystko się równa.
Jest linia spokojna
równa ciszy.
Dostojna.
Pozioma.
Coraz mniej wyboista.
Czysta.
Nieskończona.
Biegn¹ca na spotkanie z sob¹,
w przestrzeni nieograniczonej.
Jedyna droga.
Linia donik¹d.
Linia moja nie moja.
Linia Boga.

Katedra była jak
hala z basenem.
Krople wody chodziły 
po ołtarzach.
Były aniołki barokowe 
w gotyckich witrażach.
Ukryte zabawy 
i zabawki.
I głód był w moim śnie,
i czołg przybył
w urodziny babci.
Ktoś kołysał do snu 
zestrzelone chłopaki.
Jeden się podpalił.
On jest na fotografii.

We śnie
ujrza³em zegar.
Tyka³.
Obok przeszed³ zegarmistrz Jan,
nad ranem otrzyma³em telefon:
odszed³ Tadek,
zegar na chwilę stan¹³
potem poszed³ dalej
i ja ruszy³em
za chwilę.
Miejsce, w którym zegar ujrza³em,
zosta³o.


