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MALARSTWO

Izabela Zajàc
konserwator dzie∏ sztuki
Wydzia∏ Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki ASP w Warszawie

PORTRET M¢˚CZYZNY OLGI BOZNA¡SKIEJ. 
KONSERWACJA I RESTAURACJA OLEJNEGO OBRAZU 

NA POD¸O˚U TEKTUROWYM

1. Face of portrait. In the centre, around the collar, and in the upper
right-hand corner visible gaps of painted layer. State prior to 
conservation. Photo: R. Stasiuk. 

1. Lico portretu. W centrum, w okolicach ko∏nierzyka i w prawym
górnym naro˝niku widoczne ubytki warstwy malarskiej. Stan przed
konserwacjà. Fot. R. Stasiuk. 

Portret p´dzla Olgi Boznaƒskiej (il. 1, 4a) trafi∏
do Polski bezpoÊrednio z jednego z londyƒskich 

domów aukcyjnych. Przedstawia nieznanego m´˝-
czyzn´ w charakterystycznej pozie, znanej z innych
obrazów malarki. Z t∏a utrzymanego w kolorystyce
chromowych zieleni, czerni i bràzów, odcina si´

cz´Êci przedstawienia (kamizelka) oraz na ko∏-
nierzyku portretowanego pojawi∏y si´ kolejne ubytki.

Sytuacja taka wymaga∏a natychmiastowej inter-
wencji, aby z jednej strony ustabilizowaç osypujàcà
si´ warstw´ malarskà, z drugiej natomiast – opóêniç
procesy destrukcji tekturowego pod∏o˝a. 

jasna twarz i r´ce siedzàcego w fotelu modela.
Podobne stylistycznie i technologicznie portre-
ty Boznaƒska malowa∏a ju˝ przed rokiem 1895,
jednak wysuni´cie hipotezy, i˝ z tego okresu
pochodziç mo˝e omawiany portret, jest niemo-
˝liwe bez przeprowadzenia dog∏´bnych studiów
porównawczych. Tym bardziej, ˝e artystka na
przestrzeni lat wielokrotnie si´ga∏a do swoich
wczeÊniejszych „wypróbowanych” rozwiàzaƒ
kompozycyjnych i kolorystycznych. Zadanie
dodatkowo utrudnia fakt, i˝ nierzadko zdarza∏y
si´ jej zmiany w datowaniu niektórych
obrazów. 

Do konserwacji portret trafi∏ z osypujàcà
si´ warstwà malarskà, zabrudzeniami i wypa-
czeniami tekturowego pod∏o˝a, spowodowany-
mi niew∏aÊciwym sposobem przechowywania.
Obecnym w∏aÊcicielom nie uda∏o si´ ustaliç,
gdzie obraz wczeÊniej si´ znajdowa∏ ani czyjà
by∏ w∏asnoÊcià. Z pewnoÊcià w ciàgu ostatnich
kilku lat wisia∏ na Êcianie w ich mieszkaniu,
oprawiony jedynie w ramy bez szk∏a. W znacz-
nym stopniu narazi∏o to warstw´ malarskà na
negatywny wp∏yw zmiennych warunków wil-
gotnoÊci i temperatury, jak równie˝ zwi´kszy∏o
jej podatnoÊç na zanieczyszczenia atmosfe-
ryczne. Niemniej jednak nale˝y przypuszczaç,
i˝ znaczna cz´Êç uszkodzeƒ powsta∏a du˝o
wczeÊniej. Byç mo˝e w∏aÊnie wtedy dolnà kra-
w´dê obrazu zala∏a woda, powodujàc sfalowa-
nie pod∏o˝a, a w konsekwencji ubytki w pra-
wych naro˝nikach. Spowodowane wówczas na-
pr´˝enia tektury, powsta∏e w wyniku niekontro-
lowanego wysychania pod∏o˝a, doprowadzi∏y
tak˝e do powstania p´kni´ç i pierwszych ubyt-
ków warstwy malarskiej (okolice twarzy i wà-
sów). Miejsca te zosta∏y wyretuszowane, co
uwidoczni∏a obserwacja lica w promieniach
UV (il. 3). Po trzech latach od chwili zakupu 
w górnym prawym naro˝niku, w centralnej
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W pierwszej kolejnoÊci wykonano dokumentacj´
fotograficznà. W jej trakcie, podczas obserwacji lu-
minescencji warstwy malarskiej wzbudzonej promie-
niowaniem UV, powierzchnia malowid∏a wyemi-
towa∏a ˝ó∏tozielonà barw´, sugerujàc brak werniksu
(co zosta∏o potwierdzone tak˝e w póêniejszych bada-
niach). Nast´pnie obiekt poddano badaniu mikrobio-
logicznemu, które wykaza∏o jego czystoÊç mikrobio-
logicznà1 i mo˝liwoÊç przystàpienia do dalszych
dzia∏aƒ konserwatorskich. W dalszej kolejnoÊci prze-
prowadzono analiz´ spoiw w warstwach malarskich
(próbka 1 i 2) i analiz´ sk∏adu warstwy zaklejajàcej
tektur´ (próbka 3)2.  

Analiz´ spoiw dla badanych próbek wykonano
przy u˝yciu dwóch niezale˝nych technik spektro-
skopowych: chromatografii gazowej sprz´˝onej ze
spektrometrià masowà (GC-MS)3 oraz spektroskopii
w podczerwieni z transformacjà Fouriera (FTIR)4. Ta
ostatnia s∏u˝y∏a do potwierdzenia wyników uzyska-
nych z analizy (GC-MS). 

Dla próbki 1 i 2 wykonane zosta∏y widma w pod-
czerwieni, w których stwierdzono obecnoÊç charakte-
rystycznych pasm amidowych (spoiwo bia∏kowe) oraz
pasm typowych dla polisacharydów (gumy roÊlinne). 

Próbk´ 3 poddano hydrolizie kwasowej. Nast´pnie
dla hydrolizatu wykonano analiz´ GC-MS. W chro-
matogramie stwierdzono obecnoÊç licznych amino-
kwasów alaniny, hydroksyproliny, glicyny kwasu
glutaminowego, asparginowego i innych charakte-
rystycznych dla spoiwa bia∏kowego (kleju glutyno-
wego). Ponadto zauwa˝ono wyst´powanie licznych
cukrów prostych: glukozy, mannozy, galaktozy
i kwasu glukuronowego, typowych dla gumy arab-
skiej. Stwierdzono równie˝ istnienie kwasów mono-
i dikarboksylowego, w tym palmitynów i stearynów

w iloÊciach charakterystycznych dla oleju lnianego
oraz zaobserwowano obecnoÊç wy˝szych w´glo-
wodorów Êwiadczàcà o wyst´powaniu wosków.
Porównanie otrzymanych chromatogramów i widma
podczerwieni z widmami wzorcowymi potwierdzi∏o
s∏usznoÊç interpretacji. Reasumujàc: próbki 1 i 2 za-
wiera∏y gum´ roÊlinnà, a próbka 3 – gum´ arabskà,
klej glutynowy i olej lniany.

UÊciÊlenie tych informacji pozwoli∏o na zasto-
sowanie mieszaniny 10% kleju króliczego z 10%
gumà arabskà (1:1) do podklejania osypujàcej si´
warstwy malarskiej. Mieszanin´ nak∏adano cienkim
p´dzelkiem, a w niektórych przypadkach aplikowano

2. Fragment lica. Widoczne ubytki warstwy malarskiej oraz miejsce czyszczenia. Fot. I. Zajàc.

2. Fragment of face. Visible gaps of painted layer and cleaned spots (the hands). Photo: I. Zajàc.



89

MALARSTWO

3. Observation of face luminescence produced by UV radiation. The
visible surface of the painting emits a yellowish green colour, which
has not been identified as varnish. Visible retouching around the head
and moustache. In the upper right-hand corner the signature: Olga
Boznaƒska. State prior to conservation. Photo: R. Stasiuk. 

3. Obserwacja luminescencji lica obrazu wzbudzonego promieniowa-
niem UV. Widoczna powierzchnia malowid∏a emitujàca ˝ó∏to-zielonà
barw´, której nie zidentyfikowano jako werniks. W okolicach g∏owy 
i wàsów widoczne retusze. W prawym górnym naro˝niku sygnatura –
Olga Boznaƒska. Stan przed konserwacjà. Fot. R. Stasiuk. 

za pomocà strzykawki z ig∏à lekarskà (wtedy sto-
sowano mieszanin´ o odpowiednio ni˝szym st´˝e-
niu). Ka˝dorazowo po naniesieniu odpowiedniej
iloÊci mieszaniny dociskano ∏usk´ do pod∏o˝a za po-
mocà kautera. W niektórych miejscach zastoso-
wano równie˝ miejscowe obcià˝enie do czasu ca∏-
kowitego wyschni´cia. 

Do czyszczenia warstwy malarskiej i odwrocia
przystàpiono dopiero po ca∏kowitym podklejeniu 
i ustabilizowaniu warstwy malarskiej (il. 2).

Nieco wczeÊniej przeprowadzono równie˝ bada-
nia majàce na celu okreÊlenie stanu zachowania tek-
turowego pod∏o˝a. Wykonano badanie pH tektury5,
którego wartoÊç waha∏a si´ mi´dzy 4,5 a 5,0.
Równolegle przeprowadzono analiz´ sk∏adu w∏ók-
nistego tektury, która wykaza∏a obecnoÊç Êcieru
drzewnego oraz w∏ókien drewna iglastego o znacz-
nym stopniu zdegradowania6 (il. 5). Majàc na uwadze
zdeformowane tekturowe pod∏o˝e, zabieg odkwasza-
nia przeprowadzono nanoszàc p´dzlem od strony
odwrocia roztwór wodorotlenku wapnia tak, aby lek-
ko nawil˝y∏ on pod∏o˝e, lecz nie dotar∏ do warstwy
zaklejajàcej. Dostarczona w ten sposób wilgoç spo-
wodowa∏a „zrelaksowanie” tektury i mo˝liwoÊç jej
wyprostowania. W trakcie wysychania i przez kilka
nast´pnych dni obraz pozostawa∏ pod niewielkim
obcià˝eniem. Metoda ta okaza∏a si´ skuteczna, jeÊli
chodzi o prostowanie tekturowego pod∏o˝a, jednak
nie da∏a zadowalajàcych efektów odkwaszajàcych.
W zwiàzku z tym zabieg odkwaszania powtórzono,
tym razem nanoszàc równie˝ od strony odwrocia
preparat o nazwie Wei-T’o (metanolan magnezu). Po
jednokrotnej aplikacji uzyskano wartoÊç pH ok. 7,5
-8 i efekt odkwaszania uznano za zadowalajàcy.
Nast´pnie wykonano wzmocnienie strukturalne w∏ó-
kien tektury poprzez naniesienie od strony odwrocia
2% roztworu Klucelu G w alkoholu etylowym. 
Z bezkwasowej tektury wykonano uzupe∏nienie
ubytków pod∏o˝a (prawych naro˝ników obrazu). 
W koƒcowej fazie wykonane zosta∏y niewielkie 
retusze scalajàce przy pomocy farb akwarelowych
(il. 6 i 4b). 

Wa˝nym elementem konserwacji by∏o w tym
przypadku wykonanie odpowiedniego monta˝u, umo-
˝liwiajàcego eksponowanie portretu w warunkach do-
mowych. Obraz olejny umieszczono w tekturowym

passe-partout: od strony lica przykrywa∏a go tekturo-
wa ramka, a od strony odwrocia karton z zasadowà
rezerwà firmy Nielsen. Nast´pnie tak zamontowany
obiekt umieszczono za szk∏em w tej samej ramie, 
w której portret znajdowa∏ si´ przed konserwacjà. 

Na zakoƒczenie nale˝y wspomnieç, i˝ obiekt
sk∏ada∏ si´ wy∏àcznie z trzech warstw: warstwy 
noÊnej (tekturowe pod∏o˝e), warstwy zaklejajàcej
(mieszanina kleju glutynowego z gumà arabskà),
warstwy olejnej malarskiej (bez werniksu), i ˝e taki
stan by∏ Êwiadomym zamierzeniem Boznaƒskiej.
Autorka eksperymentowa∏a, poszukujàc nowych
Êrodków wyrazu, realizujàc koncepcj´ malarstwa
olejnego zbli˝onego do techniki pastelu. Zajmowa∏y
jà g∏ównie zagadnienia zwiàzane z wzajemnym od-
dzia∏ywaniem kolorów, cz´sto ograniczonych do
zaledwie kilku pokrewnych barw. Celowo pokrywa∏a
tylko cz´Êç tektury spoiwem, wykorzystujàc dodat-
kowo jej naturalny koloryt w niezamalowanych par-
tiach t∏a. Opracowanie malarskie prowadzi∏a swo-
bodnie, tylko miejscowo stosujàc impasty, dzi´ki
czemu uzyskiwa∏a niepowtarzalny efekt.

W∏aÊnie te cechy wzi´to pod uwag´ decydujàc
si´ na mo˝liwie wierne odtworzenie techniki wyko-
nania olejnego obrazu na tekturze, aby nadal – zgod-
nie z za∏o˝eniami artystki – emanowa∏ unikalnym
ciep∏em i delikatnoÊcià. 
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4a. Odwrocie portretu z zaciekami wzd∏u˝ dolnej kraw´dzi 
oraz ubytkami w naro˝nikach. Stan przed konserwacjà. Fot. 
R. Stasiuk.

4a. The reverse of the portrait with streaks along the lower edge 
and gaps in the corners. State prior to conservation. Photo: 
R. Stasiuk.

4b. The reverse of the portrait with completed supplements of gaps
in the corners. State after conservation. Photo: R. Stasiuk.

4b. Odwrocie portretu z wykonanym uzupe∏nieniem ubytków
w naro˝nikach. Stan po konserwacji. Fot. R. Stasiuk.

Nota biograficzna Olgi Boznaƒskiej
Olga Boznaƒska urodzi∏a si´ w Krakowie 15 kwietnia
1865 r. jako pierwsza córka paƒstwa Boznaƒskich –
Adama Nowiny Boznaƒskiego i Eugenii Mondan.
Od wczesnych lat dzieci´cych uczy∏a si´ rysunku 
u Kazimierza Pochwalskiego, ucznia Matejki, oraz
Józefa Siedleckiego, nauczyciela w Szkole Sztuk Pi´k-
nych w Krakowie. Malarstwa natomiast nauczali jà
Hipolit Lipiƒski, równie˝ uczeƒ Matejki, i Antoni Pio-
trowski – m∏ody artysta kszta∏càcy si´ w Monachium.
W latach 1886-1889 ucz´szcza∏a do prywatnych
szkó∏ malarstwa w Monachium. Pierwsze dwa lata
sp´dzi∏a w pracowni Karola Kricheldorfa, a nast´pnie
przenios∏a si´ na kilka miesi´cy do szko∏y malarskiej
Wilhelma Dürra. W 1889 r. zakoƒczy∏a studia pod
wp∏ywem Józefa Brandta, który uzna∏ jà „za dojrza∏à
do podj´cia w∏asnej twórczoÊci”7. Prezentowa∏a
obrazy na licznych wystawach w Krakowie, organi-
zowanych przez Towarzystwo Przyjació∏ Sztuk
Pi´knych oraz w Warszawie w Salonie Krywulta.
JednoczeÊnie wystawia∏a w Monachium, poczàwszy
od 1887 r. od tzw. Lokalausstellung, poprzez Mi´-
dzynarodowà Wystaw´ Sztuki w 1888 r., po wystaw´
„Secesja” w 1893 r., gdzie zdoby∏a nagrod´ za

nieznany obecnie Portret brata Hirschenberga.
W 1894 r. w Wiedniu otrzyma∏a ma∏y z∏oty medal za
Portret Nauena na wystawie w Künstlerhaus. W Lon-
dynie natomiast w 1894 r. wyró˝niony zosta∏ jej
Portret Miss Mary Breme. Dzi´ki temu dwa lata póê-
niej wzi´∏a udzia∏ w paryskiej wystawie organizowa-
nej przez Société Nationale des Beaux-Arts z Portre-
tem Miss Pearson oraz pastelem przedstawiajàcym
bawiàce si´ dzieci. W 1895 r. w Towarzystwie Za-
ch´ty Sztuk Pi´knych w Warszawie otrzyma∏a jednà
z pierwszych nagród. W 1898 r. z pobudek artystycz-
nych przeprowadzi∏a si´ do Pary˝a. Pobyt ten roz-
pocz´∏a od wystawy wspólnej z Mordantem (mala-
rzem specjalizujàcym si´ w grafice reprodukcyjnej).
Od 1896 r. wystawia∏a wielokrotnie w salonach
Société Nationonale des Beaux-Arts, a w 1904 r. 
zosta∏a jego cz∏onkiem. W 1905 r. otrzyma∏a z∏oty
medal za Portret malarza Hirschenberga, zaÊ 
w 1907 r. srebrny medal za Portret damy w czarnej
sukni. W 1912 r. otrzyma∏a Legi´ Honorowà oraz
srebrny medal na mi´dzynarodowej wystawie 
w Amsterdamie za Portret poety Verhaerena. 
W 1914 r. zaproponowano jej obj´cie stanowiska
profesora w warszawskiej Szkole Sztuk Pi´knych. 
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6. Lico portretu po podklejeniu warstwy malarskiej, wykonaniu miejscowego retuszu scalajàcego. Stan po konserwacji. Fot. R. Stasiuk.

6. Face of portrait after the additional mounting of the painted layer, on the spot retouching and mounting the passe-partout. State after 
conservation. Photo: R. Stasiuk.
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W czasie wojny przebywa∏a w Pary˝u nadal malujàc
i sprzedajàc obrazy dzi´ki pomocy przyjació∏ i zna-
jomych. W 1920 r. wystawi∏a w Pary˝u Portret
malarza Bernarda Harrisona i Portret Pani W. 
z córkà, natomiast w 1922 r. m.in. Portret Xawerego
Dunikowskiego, a dwa lata póêniej Portret Artura
Rubinsteina. Bra∏a tak˝e udzia∏ w wystawach salonu
Carnegie Institute w Pittsburghu oraz w Filadelfii. 
W 1937 r. otrzyma∏a Grand Prix na Âwiatowej 

Wystawie paryskiej. W 1938 r. na Biennale 
w Wenecji wystawi∏a znaczny zespó∏ dzie∏ z ró˝nych
okresów twórczoÊci. Zmar∏a 26 paêdziernika 1940 r.
w Pary˝u.

5. Fibrous mass coloured
with the Herzberg reagent in
light passing, an enlargement
of 200 times. Visible cavities
in coniferous wood, wood
pulp and a large amount of
gluing substance. Photo: 
A. Helman-Wa˝ny.

5. Masa w∏óknista zabarwio-
na odczynnikiem Herzberga
w Êwietle przechodzàcym
przy dwustukrotnym po-
wi´kszeniu. Widoczne jamki
otoczkowe z drewna iglaste-
go i Êcier drzewny oraz du˝a
iloÊç substancji zaklejajà-
cych. Fot. A. Helman-Wa˝ny.

1. Badanie wykonane zosta∏o przez mgr A. Tymiƒskà w Zak∏adzie
Badaƒ Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych Wydzia∏u
Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki ASP w Warszawie.

2. Badania wykorzystujàce analiz´ (GC-MS) i (FTIR) i ich inter-
pretacja opracowane zosta∏y przez dr hab. I. Zadro˝nà w Zak∏adzie
Chemii Organicznej Wydzia∏u Chemii Politechniki Warszawskiej. 

3. Próbki poddano hydrolizie kwasowej. Hydrolizat po hydrolizie
kwasowej poddano derywatyzacji (sililowaniu) przy u˝yciu BSA
(N,O-bistrimetylosililoamidem kwasu octowego) i analizowano
chromatograficznie. Analizy GC-MS przeprowadzono przy u˝yciu
kolumny kapilarnej Ultra 2 i chromatografu gazowego Hewlett-
Packard HP-5890II sprz´˝onego ze spektrometrem masowym HP-
5971A. Warunki chromatografii: gaz noÊny – hel 1 ml/min., tem-
peratura dozowania 270°C dla próbek, temperatura poczàtkowa
50°C przez 5 min., 5°C/min. do 300°C przez 5 min. Próbki zawie-
rajàce minimum kilkadziesiàt miligramów materia∏u organicznego
dozowano technikà split, próbki mniejsze – splitless. Identyfikacj´
prostych zwiàzków chemicznych przeprowadzono przez porówna-

nie otrzymanego widma masowego z widmami komputerowymi
biblioteki NIST. Ponadto wykonano wzorcowe analizy spoiw 
o znanym sk∏adzie, które pos∏u˝y∏y jako materia∏ porównawczy.
Oszacowanie wzgl´dnej iloÊci wybranych zwiàzków przeprowa-
dzono poprzez pomiar powierzchni sygna∏ów na chromatogramie.  

4. Widma FTIR wykonano przy u˝yciu spektrofotometru Perkin-
Elmer w KBr.

5. Badanie metodà kontaktowà z u˝yciem pH-metru typu 517
(wg normy ISO 6588-1981, PN-84/P-50109) wykona∏a w Zak∏adzie
Badaƒ Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych Wydzia-
∏u Konserwacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki ASP w Warszawie 
mgr I. Zajàc.

6. Badania metodà mikroskopowà (wg normy PN 76/P-50-125/)
podczas obserwacji w∏ókien zabarwionych odczynnikiem Herzber-
ga w Êwietle przechodzàcym wykonane zosta∏y przez mgr A. Hel-
man-Wa˝ny.

7. H. Blum, Olga Boznaƒska. Zarys ˝ycia i twórczoÊci, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 1964,  s. 16.

Przypisy

Mgr Izabela Zajàc, absolwentka Wydzia∏u Konserwacji 
i Restauracji Dzie∏ Sztuki ASP w Warszawie. Od 1998 r.
pracuje w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych
Druków i Grafiki w tej˝e uczelni.
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PORTRAIT OF A MAN BY OLGA BOZNA¡SKA.
CONSERVATION AND RESTORATION OF AN OIL PANTING ON A CARDBOARD BASE

The Portrait of a Man by Olga Boznaƒska found its
way to Poland from one of the London auction

houses. The crumbling  painting layer, the impurities
and the dented cardboard base were caused by unsuit-
able storage. This situation called for immediate 
conservation. The first stage consisted of photo-
graphic documentation and an analysis of the painted
layer binding and  the composition of the layer used
for gluing the cardboard. After gluing the crumbling
painted layer the conservators embarked upon clean-
ing it and the reverse. Research intent on defining 
the state of the preservation of the cardboard base 

was conducted, and the base was reinforced and
deacidifed. The painting in the cardboard passe-
partout was placed behind glass into the same frame
which was used prior to conservation.

Olga Boznaƒska was born on 15 April 1865 in
Cracow. She studied painting in Cracow and Munich,
and presented her works at exhibitions and salons
held in Cracow, Warsaw, Munich, Vienna, London,
Paris, Pittsburgh, Philadelphia and Venice, winning
numerous prizes and distinctions. Since 1898 she
lived in Paris where she died on 26 October 1940. 




