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Olgi Boznańskiej widoki Paryża
Olga Boznańska’s Views of Paris

Wśród dzieł Olgi Boznańskiej obrazy z widokiem miasta są w absolutnej
mniejszości. Proporcja ta pewnie się nie zmieni, mimo odkrywania coraz to nowych, nieznanych jej dzieł. Tym bardziej trzeba przypomnieć, że pierwsze obrazy, które artystka pokazała publicznie, przedstawiały właśnie widoki miasta
– krakowskie podwórka1. Później, w Monachium, rozpoznawszy swój talent, zaczęła malować przede wszystkim portrety.
Paryż, szczególnie we wczesnych znanych listach artystki do krakowskiej przyjaciółki, Julii Gradomskiej, jawi się jako miasto towarzysko i artystycznie atrakcyjne:
„[…] i życzę, abyś tu choć na krótki czas przyjechała. [...] I widziałabyś Paryż, i poznałabyś życie tutejsze, ale to mniejsza o to, ale poznałabyś
Paryż, jego wygląd taki cudowny, naprawdę jak marzenie. Takie obszerne place, tyle horyzontu, a wszystkie malownicze i wyglądające jak obraz
wspaniały”2.

1
Na przykład: O. Boznańska, Zabudowania miejskie I, 1885, olej na płótnie 45 x 38,5, Muzeum
Narodowe, Kraków; eadem, Zabudowania miejskie II, 1885, olej na płótnie 29,5 x 36,8, Muzeum
Narodowe, Kraków.
2
H. Blumówna, Olga Boznańska. 1865-1940. Materiały do monografii, [w serii:] Materiały do
Dziejów Sztuki i Kultury, nr 9, Warszawa 1949, s. 51.
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Boznańska przyjmowała w pracowni wielu zapraszanych i przypadkowych,
czasem wykorzystujących jej dobroć, gości. Między innymi, dzięki ustaleniom
Ewy Bobrowskiej-Jakubowskiej, wiadomo, że artystka brała udział w różnego
rodzaju działaniach polskiej wspólnoty artystycznej, ale właściwie, skupiona wyłącznie na swojej sztuce, pozostawała na uboczu głównego nurtu działalności
organizacji3. Nie wiadomo, czy malowała lub szkicowała miasto w plenerze tak,
jak to robiła, malując niezachowane widoki w Czarkowach u Pusłowskich.
Artystka twierdziła, że malowanie pejzażu jest trudniejsze niż portretu, ponieważ
„[…] krajobrazu nie można usadzić na kanapie i kazać mu przychodzić
kilkanaście razy do pracowni”4.

Większość miejskich widoków Boznańskiej to widoki z okien, rzadziej artystka przedstawia je z pozycji przechodnia. Można powiedzieć, że są one rozpięte
pomiędzy dwiema zupełnie różnymi konwencjami opisu miasta, pochodzącymi
z początku i z końca XIX wieku.
Pierwsza to tradycja niemiecka, z którą obcowała w Monachium, mająca korzenie romantyczne w szkole drezdeńskiej. Wszytko zaczyna się tu od słynnych
ujęć Widoku z lewego i Widoku z prawego okna pracowni Caspara Davida Friedricha5. Dzięki zwróceniu uwagi na pracę światła i wagę prezentowanego punktu widzenia malarska pracownia staje się miejscem niezwykłym. Granica okna
sprawia, że jej wnętrze jest jednak oswojonym „tu”, w porównaniu z tajemniczym „tam” za oknem. Nie jest oczywiście przypadkiem, że wątek ten rozwinął
się tak wspaniale w mieście, gdzie w galerii malarstwa wisiał obraz Dziewczyna

3
E. Bobrowska-Jakubowska, Artyści polscy we Francji w latach 1890-1918. Wspólnoty
i indywidualności, Warszawa 2004, s. 204-228.
4
A. Król, „Robotą Pani cieszyć Krakowianów…” czyli wystawiając Boznańską, [w:] Olga
Boznańska w Akademii, red. A. Król, Galeria Malarstwa Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków
2005, s. 17.
5
C. D. Friedrich, Widok z okna pracowni artysty (Lewy i Prawy), oba 1805-06, ołówek
i sepia na papierze 31, 4 x 23,5 cm, Belvedere, Wien; zob. też T. J. Żuchowski, Przestrzeń i okno
w pracowni Caspara Davida Friedricha, [w:] Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia
i rzeczywistość, red. A. Pieńkos, Warszawa 2002, s. 35-47. Żuchowski wskazuje, że w malarskich
rozważaniach o pracowni artysty, istotnych dla Caspara Davida Friedricha i Georga Friedricha
Kerstinga (próby wariantów kompozycji), ważną rolę odegrał kontrastowy w stosunku do użycia
okna przez Vermeera obraz Adriaena van Ostade Malarz w pracowni (1663), także wiszący
w drezdeńskiej galerii (ibid., s. 40).
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czytająca list Jana Vermeera. O wielu odmianach owego pokoju z widokiem pisał
w klasycznym już dziś eseju Lorentz Etner6.
Drugi sposób spojrzenia na miasto – to współcześnie tworzony nurt malarstwa
francuskiego, z którym Boznańska obcowała jeszcze przed przyjazdem na stałe
do Paryża, określany jako open air painting. Rozwija się od końca lat siedemdziesiątych XIX wieku w twórczości impresjonistów i sympatyków Salonów Niezależnych, jak Claude Monet czy Auguste Renoir. Tu zaludnione miejskie place
i dalekie widoki ulic w naturalny sposób łączą wiele rodzajów aktywności i ruchu7.
Jednym z głównych cech miasta opisywanych przez te obrazy jest ciągła – liczona
w krótkich i długich okresach czasu – zmienność8. Jedną ze strategii było wykorzystanie widoku z okna otwierającego głębokie perspektywy ulic i szerokie widzenie
placów lub przeciwnie – maksymalne skrócenie dystansu i obserwacja przechodniów z bliska (jak u Edgara Degas, Jeana Béraud, Félixa Vallotton i Gustave`a Caillebotte9). To ostatnie ujęcie jednak rzadko interesowało Boznańską.
Boznańska w swoich widokach miast w specyficzny sposób korzystała z obu
tradycji, choć oczywiście w różnych proporcjach i we własnej redakcji.
Pierwsze, widziane z góry, krakowskie podwórka są głównym tematem obrazów i mają sporo zieleni ożywiającej beżowoszarą tonację, ogarniającą nawet
niebo. W Monachium Boznańska wprowadzała motyw miasta wyłącznie jako
uzupełnienie, zamknięcie widoku z okna pomieszczeń, które zajmują pierwszy
plan. Jest tak zarówno, gdy scena rozgrywa się w pracowni artystki, jak i wtedy, gdy jest to bliżej nieokreślone wnętrze Kwiaciarek (Florystek) i Bretońskich
dziewcząt (Bretonki)10.
6
L. Etner, The Open Window on the Storm-Tosset Boat: An Essey in the Iconography of
Romanticism, “Art Bulletin” 37: 1955, s. 281-290.
7
C. Monet, Bulwar Capucines, 1873, olej na płótnie 79,4 x 59 cm, Museum of Art, Kansas City;
A. Renoir, Le Pont Neuf, 1872, olej na płótnie, 94 x 75 cm, National Gallery of Art, Waszyngton.
8
N. Forgione, Everyday Life in Motion: The Art of Walking in Late-Nineteenth-Century Paris,
„The Art Bulletin” 87LXXXVII: 2005, nr 4, s. 664-687. Zagadnienia miejskiej przestrzeni i jej
artystycznych odniesień były dyskutowane w monograficznym numerze „Literatury na Świecie”
2001, nr 8-9. O typach narracji i perspektywach przestrzennych zob.: B. Uspiensky, Poetyka
kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, przeł. P. Fast, Katowice
1997; E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej
literaturze polskiej, Kraków 2003.
9
Na przykład: E. Degas, Place de la Concorde, 1875, olej na płótnie 78,5 x 117,5 cm, Ermitaż,
Petersburg; J. Béraud, Modystka na Champs Elysées, ok. 1890, olej na płótnie, 34,9 x 45,1 cm,
prywatna kolekcja; F. Vallotton, Laudress,1895, prywatna kolekcja; G. Caillebotte, A Rainy, olej na
płótnie, 65 x 54 cm, Art Institute of Chicago.
10
Artystka malowała te obrazy w czasie pobytu w Monachium. Nie wiadomo, czy powstały
jako zapis rzeczywistej jakiejś podróży do Bretanii, czy pod wpływem mody na takie motywy
w malarstwie francuskim.
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Monachijskie Atelier z 1890 roku11 przedstawione jest zgodnie z romantyczną ikonografią pracowni artysty jako pokój z widokiem. Poziomy prostokąt panoramy nad zasłoną przypomina o jeszcze jednym, chętnie przywoływanym od
początku XIX wieku, symbolicznym poziomie interpretacji. Rama okna stwarza
formę obrazu w obrazie. Ta geometryczna analogia granic widoku podkreśla subiektywność widzenia artysty, nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z dążeniem do realistycznej obiektywności wyglądu. Zasłona w omawianym obrazie
nienaturalnie silnie hamuje światło. Zmusza do skupienia uwagi na nieoczywistej
sytuacji towarzyskiej w tym wnętrzu. Kompozycja wyraźnie oparta jest na schemacie kontrastowania ciemnego (lub tylko ciemniejszego), ale znanego wnętrza
i drugiego planu – oddalonej, jaśniejszej przestrzeni zewnętrznej (bardziej lub
mniej dokładnie opisanej).
W Autoportrecie z japońską parasolką12 artystka równie wyraźnie nawiązuje
do jednego z wariatów rooms with a views. Połowa okna jest charakterystycznie
osłonięta, druga równie charakterystycznie otwarta, oś symetrii podkreśla ustawiona w oknie figura. Panowanie światła nienaturalnie kończy się tu na rancie
parapetu. Zewnętrzna jasność, wbrew prawom optyki, nie opisuje żadnego ustawionego przedmiotu w pokoju. Spojrzenie na zewnątrz pozwala dostrzec dość
szeroką płaszczyznę trawnika – to osadza i ukonkretnia relacje przestrzenne
świata zewnętrznego. Siłę postaci Boznańska dodatkowo zaakcentowała czerwienią sukienki. Brak zainteresowania postaci dla świata za oknem (co jest wyraźną grą ze schematem) podkreśla nie tylko odgrodzenie parasolką, ale też kontrast kolorów (błękity i zielenie kontra czerwień) i form geometrycznych (okrąg
parasolki opisany jest przez prostokąt okna). Wszystkie te sprzeczności spotykają
się i „godzą” w zbliżającym się do abstrakcji obrazie odbitym na szybie.
Wspomniane trzy obrazy, przedstawiające młode Bretonki, także operują elementami kompozycji charakterystycznymi dla rooms with a views, dzięki czemu
sugerują metafizyczne treści.
Te efekty Boznańska osiąga na dwa sposoby. Pierwszy, użyty w Kwiaciarkach13, bazuje na osiowości umieszczenia postaci na tle zamkniętego okna i odwróceniu jednej z dziewcząt tyłem do widza, wreszcie posadzeniu dziewczynki
na parapecie w takim zwrocie, że – w dosłownym i w metafizycznym sensie –

O. Boznańska, Atelier, ok. 1890, olej na płótnie 137 x 108 cm, prywatna kolekcja.
Eadem, Autoportret z japońską parasolką, 1892, olej na płótnie 65 x 52 cm, Muzeum Narodowe,
Wrocław. Anna Król wysuwa wątpliwości co do tego, czy obraz rzeczywiście przedstawia postać
artystki. Zob. Manggha Boznańskiej. Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Olgi Boznańskiej, red.
A. Król, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2006, s. 50.
13
O. Boznańska, Kwiaciarki, 1889, olej na płótnie 65 x 85 cm, Muzeum Narodowe, Kraków.
11

12
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znajduje się ona pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, znanym i nieznanym, między
ograniczeniem codzienności a marzeniem o wyjściu w świat.
Dwa płótna pod tytułem Bretonka14 upewniają w przekonaniu, że ważny jest
też drugi sposób – perspektywa obserwacji okna. Istotny jest zarówno kąt ustawienia przedstawionych postaci i przedmiotów w stosunku do pola obrazowego,
jak i wyznaczony wobec niego punkt widzenia. Innymi słowy, istotne jest to, czy
obserwacja sugeruje, że patrzymy na okno z głębi pokoju z ukosa czy na wprost,
czy wychylamy się ku dołowi. Tak wyznaczony rodzaj kadru decyduje o możliwości dostrzeżenia nieba i ziemi, czyli o naturalnej orientacji w przestrzeni.
Wymienione tu elementy widoków miasta dowodzą świadomego używania
przez Boznańską niemieckiej tradycji pokojów z widokiem. Artystka nie porzuciła jej po przeprowadzce do Paryża, chociaż budowała tu swoiste „wariacje na
temat”. Dowodem tego jest odległa parafraza Pokoju z balkonem (Balkonowego
okna) Adolfa Menzla15. Nawet skrupulatnego akademickiego realistę uwiodła
metafizyka granicy okna. Namalował ten obraz impresjonistycznie, wyprzedzając francuskich ojców założycieli kierunku mniej więcej o dwadzieścia lat. Malarz nigdy nie wystawił tego i dwóch podobnych płócien za życia. Pokój z balkonem stał się wielkim odkryciem retrospektywnej wystawy Menzla z 1905 roku
w Berlinie, szeroko komentowanej, nie tylko w prasie artystycznej. Sabine Rewald stwierdziła, że powstało wówczas bardzo wiele obrazów podejmujących
podobne treści16. Co najmniej dwa obrazy Boznańskiej przedstawiające wnętrze
pracowni z 1906 roku17 można by zaliczyć do tej fali inspiracji Menzlem, jednak
artystka malowała obrazy o tej samej tematyce i w podobnym ujęciu o wiele
wcześniej – w 1896 roku18.
Po roku 1900 takiej interpretacji z pozoru zwykłych widoków sprzyjała specyficzna aura nowego otwarcia sztuki na symboliczną interpretację rzeczywistości. Widoki Paryża Boznańskiej wpisują się w ten nurt.
Malarka nie jest zainteresowana zatłoczonymi, hałaśliwymi eleganckimi
dzielnicami, wielkomiejskim życiem, które opisywała w pierwszych listach19.

14
Eadem, Bretonka, 1889, olej na płótnie 63,5 x 47,5 cm, prywatna kolekcja; Bretonka, 1890,
olej na płótnie 53 x 42 cm, Muzeum Narodowe, Kraków.
15
A. Menzel, Pokój z balkonem, 1845, olej na tekturze 58 x 47 cm, Nationalgalerie, Berlin.
16
S. Rewald, Rooms with a view. The Open Window in the 19th Century, Metropolitan Museum
of Art, Nowy Jork 2011, s. 10-20, 146-148.
17
O. Boznańska, Artist’s studio, 1906, olej na tekturze 50,5 x 73 cm, Muzeum Narodowe,
Kraków.
18
Eadem, Pracownia artystki, 1896, olej na płótnie 45 x 36 cm, Muzeum Narodowe, Kraków.
19
Te malarskie wybory różnią ją zdecydowanie od Aleksandra Gierymskiego, który preferował
okolice Opery, a nie pozostawił malarskiego opisu najbliższego otoczenia swojej pracowni.
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Boznańska pokazuje Montparnasse z okolic swojej pracowni i nowe, ale oddalone od centrum rejony miasta, jak plac Ternes, kościół w kompleksie Inwalidów – miejsce obciążone historią, czy bardziej już turystycznie niż historycznie
istotny Cour de Dragon.
Najstarszy znany dziś widok Paryża Boznańskiej przedstawia Kościół Inwalidów (1899)20, a więc historyczną okolicę spacerów od czasów napoleońskich,
wpisaną harmonijnie w osie urbanistyczne nowego, Hausmannowskiego Paryża.
Ujęcie, ograniczone ramą zieleni z lewej i przy górnej krawędzi kadru, zdaje się
sugerować obserwację z ławki pod drzewem. Budowla zatraca wiele ze swej architektonicznej konkretności. Klasycystyczny kostium architektury zostaje jednak czytelny, zarówno w rysunku porządków, jak i w kolorze tynku. Rozbielone,
chciałoby się powiedzieć, rozwodnione plamy (ale to przecież olej) przywodzą
na myśl mgłę. Zaprzecza temu wrażeniu ciepła gama kremów podbitych różem
i oranżem, przebijających w prawym narożniku słońca. Najwięcej z realistycznego punktu widzenia traci charakterystyczna kopuła. Zachowując mocny obrys,
straciła bowiem swoją najbardziej charakterystyczną fizycznie i symbolicznie cechę – blask złotych dekoracji. Uległy one zieleni drzewa, spod którego obserwowana jest scena. Zatracenie szczegółów tej akurat budowli wyjątkowo wyraźnie
odsuwa na margines interpretacji historię dziejów francuskiego oręża, a wysuwa
na pierwszy plan historię malarskich przemian opisu. Ten opis skupia się na subiektywizmie procesu widzenia.
Boznańska namalowała także widok „turystycznego” Paryża, wielokrotnie
przedstawianego na pocztówkach z przełomu XIX i XX wieku – Cour de Dragon (zob. il. 1, 2, 3).
Rodzaj malarskiego ujęcia lokuje odbiorcę w wąskiej ulicy między ścisłą zabudową, horyzont zamyka bardzo wysoki dom z charakterystycznymi klatkami
schodowymi o spiralnie prowadzonych oknach. Tajemnicza czarna plama bramy,
bez jakiegokolwiek prześwitu, czeka na przybysza w centrum przedstawionego świata. Stosunkowo niski punkt widzenia upodabnia budynek w centrum do
bajkowego zamczyska, objęcie kadrem skrawków nieba i sinawoniebieska kolorystyka domów są niepokojąco ekspresyjne. Skojarzenie z nazwą ulicy, dzięki
pogodnej ironii, pozwala jednak brać to zagrożenie nie całkiem serio.

20
O. Boznańska, Kościół Inwalidów pod wezwaniem św. Ludwika, 1899, olej na płótnie,
prywatna kolekcja.
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Ilustracja 1 i 2. Paryż, Cour de Dragon, ok. 1900, karty pocztowe.

Ilustracja 3. Olga Boznańska, Cour de Dragon, ok. 1900, olej na płótnie 41 x 27 cm,
archiwum Galerii Ellaart.
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O wiele bardziej pesymistyczny jest Widok Paryża z 1899 (zob. il. 4). Linię
horyzontu zamyka bliska ściana domu z przeciwnej strony ulicy, którą ujednolicają kolorystycznie odcienie beżu i brązów.

Ilustracja 4. Olga Boznańska, Widok Paryża, ok. 1900, olej na tekturze 25 x 30 cm,
Muzeum Miejskie, Sandomierz.

Takie zaokrąglenie miejskiego narożnika nie jest typowe dla standardów rozwiązań architektonicznych ściśle określonych jeszcze w czasach Hausmanna.
Jest jakby sztucznie złagodzone. Kilka ledwie rozróżnialnych kamienic zlewa się
w jedną masę. To nie jest reprezentacyjny Paryż. Dwupiętrowe zaledwie budynki
z oknami jednakowej wysokości nie mają gzymsów i charakterystycznych balkonów, co „demokratycznie” likwiduje hierarchię podziałów kondygnacji. Kolorystyka i nieregularne plamy minimalizują geometryczną regularność prostokątów
okien i drzwi. Domy – wraz z wystającymi dachami oficyn w tle – przypominają
skalny masyw. Jasne pasmo pustego chodnika przywołuje na pamięć topos drogi.
Chodnik upodabnia się do ścieżki, próżno bowiem szukać precyzyjnej ramy krawężnika wyznaczającego jego granice.
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Narożnik, jak każde rozdroże, stwarza wybór pójścia w dwie strony, ale widzimy tylko krótkie odcinki tych możliwości. Żadna nie otwiera się perspektywą sięgającą horyzontu, co osłabia pewność wyboru. Jednak plastyczna redakcja
opisu tego miejsca determinuje porządek lektury obrazu (zob. il. 5).

Ilustracja 5. Olga Boznańska, Widok Paryża.

Kierunek pociągnięć pędzla na chodniku, jasnych smug na ścianie i na dachach domów oraz ciemnienie barw ku prawej krawędzi obrazu sprawiają, że
odbiorca podąża wzrokiem ku prawemu dolnemu narożnikowi. Tu zaś reguły
miejskiej przestrzeni zanikają, są tak samo niedookreślone jak pora dnia w tym
obrazie. Ten fragment obrazu zwraca uwagę na „malarską kuchnię”, na punkt,
w którym wyobraźnia i widzenie artysty zaczynają się materializować. Uświadamia to źródła barwnego złudzenia. Symetrycznie, na tym samym poziomie,
umieszczona jest sygnatura artystki. Ten prostokątny fragment w prawym dolnym narożniku obrazu jest rodzajem obrazu á rebours.
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Podobny widok zdaje się przedstawiać kilka lat późniejszy obraz Plac Ternes
(1903)21. Obniżenie górnej krawędzi kadru, przesunięcie w prawo punktu widzenia (dzięki czemu lewa strona pierzei domów jest dłuższa) oraz równomierne
rozłożenie jasnych plam sprawiają, że obraz jest bardziej zrównoważony. Nie
„opada” w prawo jak poprzedni. Dzięki drobnym ożywczym plamkom czerwieni
i zieleni ma pogodny nastrój. Skupienie uwagi na dolnych kondygnacjach budynków zbliża widza do codzienności miasta.
W jeszcze większym stopniu widać to w Ulicy w Paryżu z roku 190622. Dzieje
się tak nie tylko z powodu perspektywicznej konstrukcji bliskiego kadru, lecz
także przez zastosowanie mocnych kolorów. Osadzenie drugiego planu na poziomym pasie brązów sklepowych witryn tworzy przeciwwagę dla pionów w centrum przedstawienia – sylwetki kobiety, bazy latarni i pni drzew. Zbliżenie widoku nie pokazuje jednak szczegółów – ani przedmiotów, ani twarzy bohaterki,
a moment także jest dość nienaturalny; rzadko bowiem na paryskich ulicach trafiały się chwile takiej pustki w dzień, a przy tym postać zastygła, jakby pozowała
do fotografii, możliwej do zrobienia w krótkim czasie.
Drugi Widok z okna, z 190323 roku, opisuje ulicę na podstawie przeciwstawnego porządku pionu wysokiej kamienicy wobec typowych zróżnicowanych podziałów pięter paryskich kamienic. Dynamizuje ten układ ukos mknących wagonów tramwaju, którego ostatni po prawej stronie przecina kadr obrazu. Tonacja
jest tu także jasna, ale brak jakiejkolwiek precyzji opisu i podwyższenie punktu
widzenia w stosunku do kadru Placu Ternes znowu powiększają dystans pomiędzy wnętrzem, z którego to rzeczywistość jest opisywana, a przestrzenią ulicy.
Ten widok z okna, ale z głębi pokoju, to szybkie spojrzenie w dół, oddane przez
duży skrót; to jedyny przykład zainteresowania malarki dla ruchu na nowoczesności paryskiej ulicy, tak charakterystycznego dla klasycznych ujęć tego miasta.
Żaden z przedstawionych dotąd obrazów z perspektywą widoku z okna nie
mówi niczego o pokoju, w którym powstaje widok. Do tego romantycznego motywu Boznańska nawiązuje bardzo wyraźnie w ostatnim ze znanych paryskich
Widoków z pracowni z 1907 roku24. Choć także nie ma tu mebli i odbić rzeczywistości w szybie, to widoczny fragment okiennej ramy, zaznaczony wzdłuż
całej wysokości lewej krawędzi obrazu, jest znaczącym pars pro toto. Jego wagę
wzmacniają też powtórzenia tego motywu w ścianie domu widzianego naprzeciw, w tle.

Eadem, Plac Ternes, ok. 1903, olej na tekturze 14 x 24 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa.
Eadem, Ulica w Paryżu, 1906, olej na tekturze14 x 23 cm, Muzeum Narodowe, Poznań.
23
Eadem, Widok z okna, 1903, olej na desce 33 x 24 cm, Muzeum Narodowe, Kraków.
24
Eadem, Widok z pracowni, 1907, olej na tekturze 463 x 61 cm, prywatna kolekcja.
21
22
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Jednak futryna z pierwszego planu jest brązowa, te naprzeciw – białe. Kolorystyczny akcent i specyficzny ukos z błyskiem światła znowu wyróżniają okno
pokoju artysty, tu dialogującego z motywem „pokoju z widokiem”.
Wszystkie okna naprzeciw są otwarte i wszystkie są jednakowo „ślepe”, czarne plamy otworów nie pozwalają zajrzeć do wnętrz – nie mówią nic o mieszkańcach. Nie ma tu kwiatów na parapetach ani we wnętrzu (zazwyczaj są w krakowskich widokach z pracowni). Różne odcienie zieleni budują uchylone okiennice
i zachodzą plamami pnących roślin i cieni na ściany.
Jednak to nie amorficzność plamy jest tu jedyną konstytuantą materii świata
przedstawionego, jak w portretach Boznańskiej. W tym obrazie wraca siła geometrii i soczystości kolorów. Konkretność architektury podkreślają delikatne
białe linie starannie prowadzonych konturów. Kontrastuje z tym odchylenie od
pionu ciemnobrązowej framugi okna z widokiem. Układ ten wskazuje na lekkie
tylko wycofanie w głąb ciemnego pokoju i ukos spojrzenia „patrzącego oka”. Realność form i geometria organizują obraz silniej niż w poprzednich ujęciach; to
także manifestacja większego podporządkowania widoku artystycznej kompozycji. Rola przypadkowości ujęcia jest maksymalnie zminimalizowana. Świadczą
o tym staranny wybór punktu widzenia i zarysowany w lewym górnym narożniku
prostokąt obrazu w obrazie z zarysem własnej brązowej ramy (zob. il. 6).

Ilustracja 6. Olga Boznańska, Widok z pracowni, ok. 1907, olej na tekturze 463 x 61 cm,
fragment, zbiory prywatne.
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W omawianym Widoku z pracowni sposób malowania świata za oknem jest
zupełnie inny niż ten, jakiego artystka w tym samym czasie używała dla malowania tak charakterystycznych dla siebie portretów. Tak jakby poza pracownią,
wyglądając za okno, mogła sobie pozwolić na eksperymenty.

***
Paryż w obrazach Olgi Boznańskiej bywa różny i niejednoznaczny. Nie tylko
dlatego, że artystka nie zawsze przedstawia miejsca łatwe do zidentyfikowania.
W każdym przypadku, choć różnymi sposobami, podkreśla subiektywność widzenia. W paryskich wedutach Boznańskiej nie interesują „inni” – ani indywidualnie, ani jako zbiorowość.
Niewątpliwe Boznańska obserwowała zarówno nowe rytmy życia, mieszkańców, ludzkie strumienie ciągnące do pracy lub wolno sunące na spacer w długich
i szerokich perspektywach nowych ulic, jak i artystyczną refleksję nad nimi. Ta
zaś przejawiała się w zmianach dominant kolorystycznych i analizie oświetlenia,
wykraczającej daleko poza pierwsze odkrycia impresjonizmu, co w literaturze
przedmiotu określa się jako cechy charakterystyczne dla open air painting.
Artystki nie pociągało jednak bezrefleksyjne powtarzanie francuskich recept
na przedstawienie nowoczesności metropolii. Żaden ze znanych dziś jej obrazów
tego miasta nie przedstawia wspomnianych popularnych ujęć z długimi wielkomiejskimi perspektywami i mrowiem poruszających się sylwetek. Wszystkie
jednak korzystają z plastyki formy, jaką mogła wypracować właśnie w Paryżu
– i tylko tutaj.
Zachowując elementy kompozycji „pokoju z widokiem”, Boznańska opowiedziała o zmienności Paryża w języku własnej, delikatnej, wyrosłej z postimpresjonizmu palety. Opowiedziała starą historię o przewadze spojrzenia artysty nad
rzeczywistością w nowym języku plastycznych form.

SUMMARY
The achievements of the eminent Polish painter Olga Boznańska (1865-1940) include very few pictures with city views – an absolute minority. Most of the city views by
Boznańska are views from windows; the artist painted them less often from the pedestrian’s position. They range between two different conventions of presenting the town,
which come from the early and late 19th century. The first is the German tradition, which
the artist encountered and became acquainted with in Munich – one with Romantic roots
in the Dresden school (inter alia in the works by Caspar David Friedrich). The second
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way of looking at the town was the then contemporary trend in French paining, with
which Boznańska became acquainted already before she came to live permanently in
Paris, defined as open air painting and developing from the late 1870s in the works by
impressionists and supporters of Salons of the Independent Painters (inter alia Claude
Monet, or Auguste Renoir). In her pictures of views the artist utilized both traditions in
a specific way.
Boznańska’s oldest known view of Paris shows Les Invalides [Church of the Invalids]
(1899); the next were: Widok Paryża [A View of Paris] (1899), Cour de Dragon (ca.
1900), Plac Ternes [Place de Ternes] (1903), another Widok Paryża [A View of Paris]
(1903), Widok z okna [A View from the Window] (1903), Ulica w Paryżu [A Street in
Paris] (1906) and Widok z pracowni [A View from the Studio] (1907). Paris tends to be
different and ambiguous in these pictures. Not only because the artist does not always
show places easy to identify: in each case, although in different ways, Boznańska emphasized the subjectivity of view. The artist did not like the idea of unreflectively duplicating the French instructions of how to present modern metropolises. None of her known
pictures today of Paris shows popular depictions with long metropolitan perspectives
and a swarm of moving figures. All of them, however, use the plasticity of forms, which
Boznańska was able to develop precisely in Paris – and only there. Preserving the elements of the composition of “a room with a view”, the artist showed the variability of
Paris in the language of her own, delicate palette derived from postimpressionism. She
told the old story about the advantage of the artist’s view over the reality, in the new language of vivid forms.

