
Elżbieta Matyaszewska, historyk sztu
ki, doktor nauk humanistycznych. W la
tach 19851990 członkini ogólnopolskie
go zespołu badawczego przy Instytucie
Sztuki PAN w Warszawie, prowadzące
go badania nad polskim życiem artystycz
nym drugiej połowy XIX wieku, w ra
mach programu węzłowego Polska kul
tura narodowa, jej percepcje i tendencje.
W 19911993 sekretarz naukowy zespo
łu przy Instytucie Sztuki PAN, przygoto
wującego katalog dziełmalarskich Jana
Matejki w związku z rocznicami 150le
cia urodzin i 100lecia śmierci artysty 
dwutomowa publikacja, do której napi
sała teżkilkadziesiąt hasełkatalogowych,
została wydana w 1993 roku pod tytułem
Matejko. Obrazy olejne. Katalog. W la
tach 19922001 współpracowała z redak
cjami lubelskich i warszawskich perio
dyków (m.in. „Przegląd Akademicki”,
„Dziennik Wschodni”, „Akcent”, „Wnę
trze Twojego Domu”, „Dobre Wnętrze”,
„ZabytkiHeritage”), publikując relacje
z wystaw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu histo
rii ubioru, mody i rzemiosła artystycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat utrzy
muje aktywny kontakt z Instytutem Hi
storii Sztuki KUL, uczestnicząc w orga
nizowanych sesjach naukowych oraz dzia
łalności kulturalnonaukowej na rzecz

miasta Lublin. W roku 2008 koordyno
wała prace mające na celu zorganizowa
nie przy Instytucie Historii Sztuki KUL
zajęć z historii sztuki dla członków Uni
wersytetu Trzeciego Wieku, z którym
współpracuje jako wykładowca. Wykła
da równieżdla członków UTW w Toma
szowie Lubelskim i Świdniku. Od roku
2011 prowadzi współpracę z Filharmo
nią Lubelską w ramach Akademii Mu
zyki i Plastyki (oferta skierowana do szkół
ponadpodstawowych Lublina i regionu),
przygotowując prezentacje z zakresu sztuk
plastycznych, wpisujące sięw określone
tematy muzyczne. Ponadto, w ramach
działalności dydaktycznej, prowadziła za
jęcia obejmujące najważniejsze zjawiska
z dziejów sztuki nowoczesnej i najnow
szej, zarówno polskiej, jak i powszechnej
w Wyższej Szkole HumanistycznoPrzy
rodniczej w Sandomierzu, wykłady o sztu
kach pięknych dla członków Uniwersy
tetu Otwartego KUL, a także zajęcia spe
cjalizacyjne na Studiach Podyplomowych
przy Instytucie Historii Sztuki KUL.
W ostatnich latach pracowała w Instytu
cie Leksykografii KUL na stanowisku ad
iunkta, prowadząc dział sztuki religijnej
i redagując hasła z tego zakresu tema
tycznego do Encyklopedii Katolickiej.
Należy do Stowarzyszenia Historyków
Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autorką
książki „Wierzęw cuda nie od dziś”. Re
ligia w życiu i twórczości Jana Matejki
(Lublin 2007) oraz kilkudziesięciu pu
blikacji naukowych i popularnonauko
wych w zakresie ikonografii chrześcijań
skiej i malarstwa polskiego, a także wie
lu haseł z dziedziny historii sztuki
zamieszczonych w Encyklopedii Kato
lickiej.
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Czy artysta może być kobietą?

Dama w staromodnym kapeluszu,
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„Kto w latach dwudziestych bywał
w Paryżu, na Montparnassie musiał spo
tykać starszą, dziwacznie ubraną kobietę.
Szła ulicąw staromodnym kapeluszu, z któ
rego opadały w dół postrzępione strusie
pióra, we wciętym żakieciku, jakich nie no
szono już od lat, zamiatająca uliczny kurz
poszarpanym trenem. Znali ją tu wszyscy
– była to sławna na przełomie stuleci pani
Olga Boznańska, rodem z Krakowa, od lat
mieszkająca w Paryżu […]”. Taki portret
jednej z największych polskich malarek
przekazała potomnym inna polska artyst
ka – malarka i scenografka Irena Lorento
wicz. Nie wiadomo, czy miała okazję, pod
czas swego pobytu w Paryżu pod koniec lat
trzydziestych, osobiście spotkać się z Olgą
Boznańską, ale z pewnością zapoznała się
wówczas z licznymi opowieściami o niej
i jej dziwactwach, krążącymi wśród pary
skiej bohemy. A było ich niemało. Szepta
no o wielkiej pracowni „dziwnej Polki”,
w której pośród kufrów, pudeł i gałganków
ukrywały się piękne portrety jaśniejące per
łowoszarym światłem, ukazujące eterycz
ne oblicza dziewczynek o smutnych oczach,
czy też zadumanych dżentelmenów w ciem
nych surdutach. Przywoływano opowieści
tych, którzy widzieli jak artystka, w owej
zagraconej pracowni, karmiła makaronem
oswojone myszki i nie pozwalała otwierać
okien, gdyż przeciągi szkodziły kanarkom.
Jednakowoż, mimo całej tej plotkarskiej
aury jaka towarzyszyła wspomnieniom
o Oldze Boznańskiej, nigdy nie kwestiono
wano jej wkładu w rozwój nowoczesnej
sztuki oraz jej niezaprzeczalnie wysokiej
pozycji w dziejach malarstwa europejskie
go przełomu XIX i XX wieku.

Olga Boznańska urodziła się 15 kwiet
nia 1865 roku w Krakowie, w rodzinie in
teligenckiej, o szlacheckich korzeniach. Jej
ojciec – Adam NowinaBoznański był in
żynierem, a matka  Eugenia Mondan, Fran
cuzka z urodzenia  była nauczycielką, w tym
także rysunków. I to ona właśnie jako pierw
sza dostrzegła nieprzeciętny talent pierwo
rodnej córki (Olga miała jeszcze młodszą

siostrę Izabellę) i postanowiła, przy mę
żowskiej akceptacji, konsekwentnie go roz
wijać. Jako że w tamtych czasach kobiety
nie były przyjmowane do publicznych uczel
ni, młodziutka Olga pierwsze profesjonal
ne lekcje malarstwa pobierała w prywat
nych pracowniach Kazimierza Pochwal
skiego i Józefa Siedleckiego, a następnie,
w latach 18841886, w tzw. Baraneum, czy
li na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Ad
riana Baranieckiego, założonych w Krako
wie w roku 1868. Wówczas jej bezpośred
nimi nauczycielami byli Hipolit Lipiński
i Antoni Piotrowski. Ponadto w tym okre
sie młoda adeptka sztuki wyjeżdżała z ro
dzicami na Światowe Wystawy Sztuki do
Paryża i Wiednia. Od 1886 roku Olga Bo
znańska kontynuowała studia artystyczne
w Monachium, dość szybko zyskując opi
nię malarki o bardzo dużym potencjale
twórczym. O tym okresie pracy artystycz
nej w Monachium, pośród znanych, pol
skich i obcych artystów, Boznańska tak mó
wiła: „Żyłam w ciągłej ekstazie, bo otacza
ła mię atmosfera podniosła zapału. Widok
pracujących kolegów i wielkie dzieła sztu
ki w muzeum podniecały moją ambicję ar
tystyczną. […] Jednego dnia odwiedziłmię
Józef Brandt, a przeglądnąwszy moje pra
ce, orzekł, iż nie potrzebuję więcej profe
sora. Według niego zdawałam sobie dosta
tecznie sprawę z warunków twórczych” .
Utwierdzona w tym, że czas akademickiej,
żmudnej nauki może uznać za zakończo
ny, Boznańska opuściła Monachium i wy
ruszyła do Paryża, by tam rozpocząć nowy,
całkowicie już samodzielny rozdział swego
artystycznego życia, udowodniając dzie
siątkami obrazów, że opinia Brandta o jej
twórczej dojrzałości była jak najbardziej
uzasadniona.
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