
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.

SSppoottkkaanniiee zz hhiissttoorryykkiieemm sszzttuukkii

ddrr EEllżżbbiieettąą MMaattyyaasszzeewwsskkąą
Artystki polskie u progu

nowoczesności



Spotkanie odbędzie się
w czwartek 26 stycznia 2017 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Śledząc dzieje sztuki polskiej i obecność
w niej kobietartystek, łatwo zauważyć, że
okresem, w którym powoli przestawały istnieć
instytucjonalne bariery, uniemożliwiające im
prawdziwe, artystyczne kształcenie, byłdopie
ro wiek XIX, a nawet bardziej  jego druga po
łowa, czyli czas nazwany „wiekiem pary i elek
tryczności”, gdy coraz bardziej powszechne
stawały się liczne wynalazki i techniczne no
winki. Gdy umacniała siępozycja miast i bo
gacącej sięburżuazji, a jednocześnie zmieniał
się model nowoczesnego społeczeństwa, w
którym kobieta przestawała być li tylko ozdob
nym, nierzadko dość kosztownym „dodat
kiem” aktywnego na wielu polach mężczyzny.
To właśnie po połowie XIX wieku coraz gło
śniejsze stawały się nawoływania Narcyzy
Żmichowskiej, uchodzącej w powszechnym
przekonaniu za prekursorkępolskiego femi
nizmu, by kobiety zaczęły się kształcić. Wie
dza, którą miały zdobywać, pozwoliłaby im
podejmowaćsamodzielne,świadome decyzje
życiowe i w ten sposób w dużym stopniu unie
zależnićsięod ojców, braci czy mężów. Z pew
nością jej słowa  Uczcie się, jeśli możecie;
umiejcie, jeśli potraficie i myślcie o tym, że
byście same sobie wystarczyły, bo w razie
potrzeby nikt na was z opieką i wsparciem
nie czeka  dotarły do wielu kobiecych uszu,
burząc nie tylko ich spokój, ale teżwielowie
kowe status quo ante.

W propozycjach warszawskich emancy
pantek pojawiał się postulat dwutorowości
kształcenia młodych kobiet – dla tych, który
pragnęły poświęcićsię rodzinie, przewidywa
no kierunek gospodarskopraktyczny, a dla
wyjątkowo uzdolnionych – program nauko
wy. W tym ostatnim mieściła się sugestia, by
w świadomym kształceniu kobiet uwzględ
niać teżuzdolnienia artystyczne.

Od słownych postulatów do ich faktycz
nej realizacji niestety droga była jeszcze długa
i niełatwa, choć, przynajmniej w dziedzinie
wykształcenia artystycznego dla kobiet, jużw
roku 1867 pojawiły się „pierwsze jaskółki”  co
zaskakujące, równocześnie i w Paryżu, i w War
szawie. Owymi zwiastunami zmian były

wprawdzie prywatne uczelnie, ale uczyli w nich
uznani artyści, akceptowani przez oficjalne
gremia akademickie i dający gwarancjęna so
lidne wykształcenie. W stolicy Francji była to
Académie Julian, a w Warszawie zaśpodwo
je swojej pracowni otworzyłdla uzdolnionych
kobiet Wojciech Gerson, uznany malarz i pro
fesor warszawskiej Klasy Rysunkowej, zastę
pującej, zamkniętą po Powstaniu Stycznio
wym, AkademięSztuk Pięknych. Do najwcze
śniejszych uczennic tego wybitnego pedagoga
zalicza sięZofięStankiewiczównę, MarięGa
życz, Klementynę Krassowską oraz najbar
dziej znanąAnnęBilińskąBohdanowiczową.

Krótko później również Kraków przy
stąpiłdo tej „babskiej krucjaty” zakładając w
roku 1868 Wyższe Kursy dla Kobiet, od na
zwiska ich organizatora Adriana Baranieckie
go, zwane „Baraneum”. W tej naukowej pla
cówce kobiety mogły uczestniczyćw różno
rodnych kursach, prowadzonych przez
następujące wydziały: historyczny, literacki,
przyrodniczy, artystyczny, gospodarczy i han
dlowy. Warto dodać,że nauczycielami sztuk
pięknych w „Baraneum” byli tej miary artyści
co Jan Matejko, Stanisław Wyspiański czy Ja
cek Malczewski. A do jej wybitnych absolwen
tek zaliczyćmożna AnielęPająkównęoraz Ol
gęBoznańską, tworzącą jużw kolejnym stu
leciu. Każda z wymienionych artystek zapisała
wyjątkowąkartęw dziewiętnasto i dwudzie
stowiecznej sztuce polskiej, w mniejszym lub
większym stopniu poświęcając dla niej szczę
ście osobiste i często żyjąc z piętnem osoby,
która pogwałciła wielowiekową tradycję i do
konała złego wyboru.
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