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Może z początku wart jest odnotowania prosty 

fakt, którego wartość jednak trudno przecenić: 

teraz, w okresie stechnicyzowanego 

barbarzyństwa, gdy sztuka i kultura stają się takim 

samym towarem jak każdy inny - Maria 

Rostworowska pisze właśnie o sztuce. Kreśli 

biografię znakomitej polskiej malarki Olgi 

Boznańskiej. Odnosi się wrażenie, jak gdyby role 

się zamieniły. Teraz Maria Rostworowska 

delikatnymi dotknięciami pędzla maluje kolejne 

portrety Olgi Boznańskiej: tę z dzieciństwa, tę z 

młodości w okresie monachijskim, tę u szczytu 

sławy w Paryżu, a niekiedy w Krakowie, i tę w 

starości, czasem w nędzy, lecz nigdy w poniżeniu. 

Boznańska stoi przed sztalugami i maluje, przez 

cały czas, całe swoje życie.  

W swoich portretach artystka starała się wyrazić 

to, co ludzie niechętnie na ogół pokazują na 

zewnątrz: prawdę. Rzecz interesująca, że 

Rostworowska postępuje w stosunku do 

Boznańskiej niemal dokładnie tak jak Boznańska 

w stosunku do swoich modeli: szuka w niej - 

operując bardzo bogatym materiałem 

archiwalnym - jej własnej prawdy, jej 

poszukiwania, jej pasji.  

Olga Helena Karolina Boznańska herbu Nowina 

(ur. 15 kwietnia 1865 w Krakowie, zm. 26 

października 1940 w Paryżu) – polska malarka, 

portrecistka, przedstawicielka modernizmu; od 

1898 mieszkała w Paryżu, członkini szkoły 

monachijskiej, Towarzystwa Artystów Polskich 

„Sztuka” (1898) i Société nationale des beaux-arts 

(1901). Była córką Adama Nowiny Boznańskiego 

i Eugenii Mondan. Adam Boznański był 

inżynierem, ukończył wiedeńską politechnikę. 

Eugenia Mondan była Francuzką, interesowała 

się sztuką, sama rysowała. Olga Boznańska od 

najmłodszych lat uczyła się rysunku. Malarstwa 

uczyła się u Antoniego Adama Piotrowskiego, 

Kazimierza Pochwalskiego, a następnie na 

Kursach Malarskich imienia Adriana 

Baranieckiego. W 1886 wyjechała kontynuować 

naukę w Monachium. Jako kobieta nie miała 

możliwości wstępu do Akademii Sztuk Pięknych, 

kształciła się więc w prywatnych, monachijskich 

szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. W 

1892 umarła jej matka. W 1896 zrezygnowała z 

nauczycieli i wynajęła własną pracownię. W tym 

czasie zaczęła wystawiać swoje prace w 

Monachium, Warszawie, Berlinie, Wiedniu. Dwa 

lata później pojawiły się pierwsze sukcesy. Za 

Portret malarza Pawła Nauena otrzymała z rąk 

arcyksięcia Karola Ludwika w Wiedniu złoty 

medal, a w Londynie za Portret miss Mary Breme 

– wyróżnienie. W 1896 jury paryskiego Societe 

des Beaux-Arts przyjęło na wystawę jej obraz. Po 

ostatnich sukcesach dostała nawet propozycję 

objęcia katedry malarstwa na wydziale kobiet w 

krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, którą 

odrzuciła. 
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