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Anna Sawicka
Katalończycy w modernistycznym Paryżu1
Paryż – ziemia obiecana katalońskich artystów
Kroniki paryskie to ubarwiona literacko dokumentacja przełomowego doświadczenia, jakim dla Santiago Rusiñola (18611931), katalońskiego malarza i pisarza, oraz grupy jego przyjaciół stały się częste pobyty w Paryżu w ostatnim dziesięcioleciu
XIX wieku.
Około 1890 roku katalońscy adepci malarstwa zmieniają
kierunek swoich podróży artystycznych i zamiast jak dotychczas jeździć do Rzymu, zaczynają wybierać Paryż jako nowe
źródło inspiracji. Pobyt w Paryżu nie musiał jednak oznaczać
automatycznego przejęcia panujących tam najnowszych, kontrowersyjnych trendów. Na przykład krytyk literacki Josep
Yxart już w roku 1878 zachwycał się samym miastem – kulturalnym, postępowym, nowoczesnym. Podobały mu się szerokie aleje, rozmach założeń urbanistycznych, budowle, sztuka
obecna wszędzie, pod różnymi postaciami, najprzeróżniejsze
spektakle, a wszystko to w nieprzerwanym dążeniu do zmian na
lepsze, w budowie, przebudowie, w ciągłym rozwoju. Paryż stał
się dla większości intelektualistów katalońskich – malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy, filozofów – czymś w rodzaju Ziemi Obiecanej,
do której należało pielgrzymować.
1
Na podstawie książki Anny Sawickiej: Paryż – Barcelona – Sitges.
Modernistyczny genius loci w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.
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Do Paryża wyjeżdżali nie tylko artyści, ale również dziennikarze. W niektórych przypadkach sami malarze świetnie
sprawdzali się w roli korespondentów prasowych. Rzecznikiem
i propagatorem nowej sztuki był na przykład Miquel Utrillo,
człowiek wszechstronny, inżynier z zawodu, który sam też okazjonalnie uprawiał malarstwo. W Paryżu przebywał jako korespondent, informując czytelników „La Vanguardii” o rozłamie,
jaki w 1890 roku dokonał się w sztuce francuskiej, o sprzecznych tendencjach reprezentowanych przez ciągle aktywnych
akademików (Bouguereau), wystawiających w Champs Élysées,
i zbuntowanych przeciw akademizmowi malarzy nowoczesnych
(Meissonier), rzeczników prawdy w sztuce, którzy wystawiali
swoje prace w galerii Champ-de-Mars.
Od września 1889 do maja 1895 roku Paryż stał się drugim
domem i przybraną ojczyzną Santiago Rusiñola. O jego wyjeździe informowała swoich czytelników barcelońska „La Van
guardia”: „Dziś wyjeżdża do Paryża, w celu podjęcia studiów
artystycznych, nasz serdeczny przyjaciel i współpracownik,
Santiago Rusiñol, który ze stolicy Francji będzie nas informować o swoich wrażeniach”.
Zaraz po przyjeździe do Paryża w liście do redakcji Rusiñol
potwierdził, że chce być korespondentem „La Vanguardii”. Jego
ówczesne impresje i felietony literackie rozproszone są w kilku różnych zbiorach, opublikowanych następnie w Obres com
pletes (Dzieła zebrane, 1947), takich jak: Fulls de la vida (Karty
z kalendarza życia, 1898), Desde el Molino (Z Wiatraka, 1894),
Anant pel món (Wędrując po świecie, 1895), Impresiones de
arte (Impresje artystyczne, 1897) i Notas barcelonesas (Barceloński notatnik, 1947).
Podczas pierwszego pobytu (wrzesień 1889 – październik
1890) Rusiñol pisał niewiele. Dopiero podczas drugiego pobytu (październik 1890 – styczeń 1892) zaczyna pisać w sposób na tyle systematyczny, że można było później zebrać jego
szkice literackie w jednym tomie, zatytułowanym Desde el
Molino (Z Wiatraka, 1894), który ilustrował swoimi rysunkami Ramon Casas. Korespondencje z Paryża z czwartego po6

bytu (listopad 1893 – kwiecień 1894), kiedy Rusiñol mieszkał
na Wyspie Świętego Ludwika, ukazywały się w „La Vanguardii” pod wspólnym tytułem Desde otra Isla (Z innej Wyspy)
i zostały później wydane w tomie Impresiones de arte (Impresje artystyczne, 1897) razem z reportażami z Andaluzji i Italii. Słabo udokumentowany został przez samego artystę pobyt
trzeci (styczeń 1892 – wrzesień 1892) i ostatni, piąty (listopad
1894 – maj 1895) – może dlatego, że podzieliwszy się na gorąco pierwszymi wrażeniami, Rusiñol nie chciał później opowiadać o rzeczywistości, która zdążyła mu już spowszednieć
i którą wolał przedstawiać w formie przetworzonej na obrazach i w literaturze. Poza tym trzeba jeszcze odnotować, że nie
wszystkie swoje kroniki z tego okresu Rusiñol zdecydował się
włączyć do wydań książkowych2, odrzucając niektóre teksty
pisane na gorąco, które, jego zdaniem, szybko się zdezaktualizowały. Teksty te zostały włączone do obecnej antologii na
podstawie oryginalnych wersji prasowych.

Rue d’Orient 14 bis (1889-1890): u stóp Montmartre’u
Jesienią 1889 roku mniej więcej w tym samym czasie zjechali do światowej stolicy sztuki malarze Santiago Rusiñol,
Ramon Casas, Andreu Solà i Ramon Canudas, dziennikarze
Miquel Utrillo i Josep M. Jordà oraz rzeźbiarz Enric Clarasó
i zamieszkali pod jednym dachem, u stóp Montmartre’u, gdzie
utworzyli coś w rodzaju komuny anarchistyczno-artystycznej.
Ten ważny, cygański okres w życiu Rusiñola stał się niewyczerpanym źródłem anegdot, utrwalonych przez różnych kronikarzy.
Niestety, nie pozostawił głębszego śladu w głównych zbiorach
tworzących Kroniki paryskie, ale został udokumentowany przez
2
Wymienione teksty nie znalazły się również w jego Obres
completes (Dziełach zebranych). Chodzi o takie reportaże, jak: Zakon
różokrzyżowców, Trzej przyjaciele i indyk, Rozmyślania i Pasta wodna.
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przyjaciół Rusiñola – Enrica Clarasó i Miquela Utrillo, dlatego
warto o nim wspomnieć w tym miejscu.
Katalończycy zajęli na Montmartrze zrujnowany dom przeznaczony do rozbiórki, gdzie kominki i przewody wyglądały
tak, jakby miały za chwilę się zawalić. Na początek wstawili
trzydzieści brakujących szyb, naprawili wykoślawione drzwi
i pobielili salon. Zamiast naprawiać niesprawne przewody kominowe, przyjaciele zainstalowali kozę z długą rurą, w której
spalili całe nieprzydatne wyposażenie domu i ogrodu. Pozostawili tylko niezbędne minimum: każdy pokój miał żelazne łóżko, kufer, umywalkę i parę gwoździ przybitych na ścianie, które
pełniły funkcję wieszaków. Do najniezbędniejszych sprzętów
artyści zaliczyli ustawioną w salonie fisharmonię, która towarzyszyła im od samego początku. Okna były tak brudne, że nie
potrzebowali firanek; zdeptany parkiet wyglądał, jakby leżał na
nim dywan – i więcej im nie było trzeba do szczęścia. Już mogli
wcielać w życie Sceny z życia cyganerii Henriego Murgera. Po
latach Rusiñol podsumował swoje pierwsze paryskie doświadczenia z nostalgią:
Wewnątrz tej atrapy domu mieliśmy takie zapasy marzeń
i taką spiżarnię nadziei, że niestraszny nam był śnieg ani
deszcz, ni sąsiedzi, ni spękane mury, ni cała ludzka potęga. Tam wyrywaliśmy kartki z kalendarza, żyjąc dniem jutrzejszym i nie oglądając się nigdy za siebie3.

Moulin de la Galette (1890-1892)
Prawdziwy Paryż dla artysty to nie muzea i sale wystawowe, ale kabarety, kawiarnie, tawerny – wszystkie te miejsca,
gdzie można dyskutować, gdzie przynosi się szkice, by pokazać
je przygodnym znajomym, opowiada się o mniej lub bardziej
3
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S. Rusiñol, La casa de París. Fulls de la vida, 1898.

Antologia Kroniki paryskie oparta jest na uzupełnionym
o kilka ulotnych tekstów zbiorze reportaży, które publikował w barcelońskiej „La Vanguardii” Santiago RusiĽol
(1861-1931), kataloński malarz i pisarz, podczas pięciu
pobytów w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku, zebranych
później w różnych publikacjach książkowych, wspaniale
oddających klimat paryskiej cyganerii. Uzupełnieniem reportaży paryskich jest opowiadanie Błękitne patio, utrzymane w klimacie śródziemnomorskim, oraz refleksja W pełnej mgle, porównująca zalety paryskiego klimatu ze śródziemnomorskim, która zamyka tom. Książka jest efektem
współpracy grupy studentów, którzy w roku akademickim
2008/2009 podjęli się przekładu poszczególnych tekstów
pod opieką merytoryczną Anny Sawickiej.
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