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Stypendystki króla Stasia,
czyli artystki polskie czasów nowożytnych

Elżbieta Matyaszewska, historyk sztuki, doktor na
uk humanistycznych. W latach 19851990 członkini ogól
nopolskiego zespołu badawczego przy Instytucie Sztuki
PAN w Warszawie, prowadzącego badania nad polskim
życiem artystycznym drugiej połowy XIX wieku, w ra
mach programu węzłowego Polska kultura narodowa,
jej percepcje i tendencje. W 19911993 sekretarz nauko
wy zespołu przy Instytucie Sztuki PAN, przygotowujące
go katalog dziełmalarskich Jana Matejki w związku z rocz
nicami 150lecia urodzin i 100lecia śmierci artysty  dwu
tomowa publikacja, do której napisała też kilkadziesiąt
hasełkatalogowych, została wydana w 1993 roku pod ty
tułem Matejko. Obrazy olejne. Katalog. W latach 1992

2001 współpracowała z redakcjami lubelskich i warszawskich periodyków (m.in.
„Przegląd Akademicki”, „Dziennik Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze Twojego Domu”,
„Dobre Wnętrze”, „ZabytkiHeritage”), publikując relacje z wystaw sztuki dawnej
i współczesnej, a także cykliczne teksty z zakresu historii ubioru, mody i rzemiosła
artystycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat utrzymuje aktywny kontakt z Instytutem Histo
rii Sztuki KUL, uczestnicząc w organizowanych sesjach naukowych oraz działalno
ści kulturalnonaukowej na rzecz miasta Lublin. W roku 2008 koordynowała prace
mające na celu zorganizowanie przy Instytucie Historii Sztuki KUL zajęć z historii
sztuki dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którym współpracuje jako wy
kładowca. Wykłada również dla członków UTW w Tomaszowie Lubelskim i Świd
niku. Od roku 2011 prowadzi współpracę z FilharmoniąLubelskąw ramach Akade
mii Muzyki i Plastyki (oferta skierowana do szkółponadpodstawowych Lublina i re
gionu), przygotowując prezentacje z zakresu sztuk plastycznych, wpisujące się
w określone tematy muzyczne. Ponadto, w ramach działalności dydaktycznej, pro
wadziła zajęcia obejmujące najważniejsze zjawiska z dziejów sztuki nowoczesnej i naj
nowszej, zarówno polskiej, jak i powszechnej w Wyższej Szkole HumanistycznoPrzy
rodniczej w Sandomierzu, wykłady o sztukach pięknych dla członków Uniwersytetu
Otwartego KUL, a także zajęcia specjalizacyjne na Studiach Podyplomowych przy
Instytucie Historii Sztuki KUL. W ostatnich latach pracowała w Instytucie Leksyko
grafii KUL na stanowisku adiunkta, prowadząc dział sztuki religijnej i redagując ha
sła z tego zakresu tematycznego do Encyklopedii Katolickiej. Należy do Stowarzy
szenia Historyków Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autorką książki „Wierzęw cuda nie od dziś”. Reli
gia w życiu i twórczości Jana Matejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesięciu publikacji
naukowych i popularnonaukowych w zakresie ikonografii chrześcijańskiej i malar
stwa polskiego, a także wielu haseł z dziedziny historii sztuki zamieszczonych w En
cyklopedii Katolickiej.
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W XVII wieku w Rzeczypospolitej Pol
skiej, podobnie jak w całej ówczesnej Euro
pie, liczba kobiet artystek była wciąż stosun
kowo niewielka. W większości były to albo
żony uznanych malarzy bądź architektów,
albo córki kształtujące swój talent w pracow
niach ojców. Niezwykle rzadkimi przypad
kami były sytuacje, by kobiety w tamtych cza
sach samodzielnie prowadziły własne atelier,
a jeśli tak się zdarzyło, najczęściej kontynu
owały działalność artystyczną najbliższych
im mężczyzn. Ta sytuacja oczywiście nie
umniejszała ani ich talentów, ani nie odbie
rała im wewnętrznego prawa do tworzenia,
tym bardziej, że wiele z owych utalentowa
nych żon lub córek na stałe zapisało swoje
imiona w historii sztuki polskiej.

Jedną z pierwszych była Dorota Ko
berowa, żona Mikołaja Marcina Kobera, na
dwornego malarza Zygmunta III Wazy, któ
ra po śmierci męża nie tylko samodzielnie
prowadziła pracownię, ale też zyskała oficjal
ny tytuł „malarzowej Jego Królewskiej Mości”.

W Krakowie ze swych obrazów zna
na była Agnieszka Piotrkowczykówna, cór
ka miejscowego drukarza, a od 1606 roku żo
na malarza włoskiego pochodzenia  Toma
sza Dolabelli. Z zachowanych źródełwiadomo,
iżAgnieszka pomagała mężowi w realizacji
wielu zamówień do prowincjonalnych ko
ściołów, między innymi w Kraśniku. Swój
udziałwe wspólnych artystycznych przed
sięwzięciach udokumentowała na przykład
w obrazie „Msza żałobna odprawiana przez
Dominikanina” pozostawiając łacińską in
skrypcję „Agnes Piotrkowczyk pinxit Dola
bella Thomas Cracoviensis direxit”. Warto
też pamiętać, iż talent obojga Dolabellich
odziedziczyły ich córki, zaangażowane przez
ojca do ozdabiania mnisich cel w kościele Do
minikanów w Krakowie.

Artystycznie uzdolniona była cała
rodzina nadwornego malarza króla Stanisła
wa Augusta Marcellego Bacciarellego, Wło

cha z pochodzenia. Jego żona Fryderyka z
Richterów uchodziła za doskonałąminiatu
rzystkę, a ich dwie córki – Manon (Maria) i
Annette (Anna), wychowane jużw kulturze
polskiej, malowały od najmłodszych lat, zy
skując swą twórczością akceptację królew
skiego dworu. Szczególnie Anna pozostawi
ła po sobie dość spory dorobek artystyczny
– były to głównie portrety przedstawicieli ro
dów arystokratycznych.

Do grona artystek, które znalazły się
w orbicie mecenatu królewskiego należała
teżAnna Rajecka, najprawdopodobniej cór
ka warszawskiego malarza Józefa Rajeckie
go. Nauki malarstwa pobierała u Ludwika
Marteau oraz zapewne u Marcello Bacciarel
lego. Ten ostatni rekomendowałmłodziutką
malarkę królowi Stanisławowi Augustowi,
który zdecydował się sfinansować jej dalsze
studia artystyczne za granicą. I tak około ro
ku 1780 Anna Rajecka wyjechała do Paryża,
by tam, z wielkim powodzeniem, szlifować
swój plastyczny talent. Uczyła sięmiędzy in
nymi u JeanaBaptiste Greuze’a oraz naj
prawdopodobniej u Elisabeth Vigée Le Brun.

W roku 1788 artystka wyszła za mąż
za malarza miniaturzystęPierre’aMarie Gault
de SaintGermain i zdecydowała siępozostać
we Francji, czym zasmuciła trochękróla, któ
ry planował dla niej stanowisko profesora
malarstwa w Warszawie (mimo rozczarowa
nia Stanisław August nie przestał finansować
jej paryskich studiów). Anna Rajecka Gault
de SaintGermain malowała głownie portre
ty, najchętniej stosując technikę pastelową,
wykonywała też, pod okiem męża, całkiem
udane miniatury.

Piękną kartę w dziejach polskiego
malarstwa nowożytnego zapisały też Beata
Czacka, uczennica Marcella Bacciarellego
oraz Henryka Beyer, z domu Minter, przed
stawicielka tzw. inteligencji miejskiej.
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