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Na obrazie namalowanym przez 
Franza Xavera Winterhaltera, 
widzimy Elżbietę Krasińską  
z dziećmi. Elżbieta, zwana przez 
rodzinę i przyjaciół Elizą, była 
żoną Zygmunta Karsińskiego, 
poety, jednego z trzech wieszczów 
romantycznych, twórcy  
Nie-Boskiej komedii.

Para poznała się w 1841 r. 
w Karlsbadzie, modnym  
wówczas uzdrowisku. Eliza  
była świetną partią. Pochodziła 
z arystokratycznej rodziny, była 
piękna i utalentowana. Wincenty 
Krasiński – ojciec Zygmunta –  
widział w niej idealną kandydatkę 
na żonę dla syna. Młody hrabia 
miał jednak odmienne zdanie,  
od kilku lat zakochany był  
bowiem w Delfinie Potockiej.

W 1843 r. Zygmunt, pod naciskiem 
ojca, ożenił się z Elżbietą Branicką. 
Państwo młodzi otrzymali  
w prezencie ślubnym neogotycki 
zameczek w Opinogórze. 

Doczekali się czwórki potomstwa: 
Władysława, Zygmunta, Marii 
Beatrix i Elżbiety. Na obrazie 
Winterhaltera widzimy troje  
z nich.

Czy podoba 
Ci się ten 
portret? 

Sama sportretowana zachwycała 
się tym obrazem:
. . .muszę Ci jeszcze napisać o obrazie, 
który jest zachwycający. Ktoś widząc 
go powiedział, że Adzio wygląda  
jak Jupiter, Lili jak anioł Rafaela,  
a malutka jak motyl, który usiadł  
na moim ramieniu. 
fragment listu Elizy Krasińskiej  
do Zofii Potockiej, Paryż 1852

Natomiast Zygmunt Krasiński 
miał inne zdanie na temat 
portretu. W liście do Elizy pisał: 
Znając go [Winterhaltera], byłem 
Ci przepowiedział, że Twoja postać 
straci na dziecinnych postaciach, 
że lepiej osobno Ciebie, a je osobno 
robić. U Scheffera byłyby one  Twoją 
dopełnią, u Wintera ssają ciebie jak 
gdyby w istocie według porządku 
natury u Twojej piersi wisiały  
i z niej pokarm ciągnęły. Niechże on 
poprawi Twoją twarz jeśli może.

Katarzyna Potocka, 
Eliza Branicka i Zygmunt Krasiński w dniu zaręczyn, 

1843, MNW

Franz Xaver Winterhalter, 
Portret Elizy Krasińskiej z dziećmi, 

1853, MNW



Eliza Krasińska jako malarka-amatorka

W XIX wieku niemalże każda dobrze urodzona panna była 
artystką – amatorką. Eliza Krasińska również zajmowała 
się sztuką, tworząc akwarele i rysunki. Także po ślubie 
kontynuowała swą pasję. Malarstwa uczyła się m.in.  
u Scheffera i Winterhaltera. Wykonywała przede wszystkim 
portrety osób z bliskiego otoczenia.
 

Elżbieta Krasińska wykonywała również malowidła  
na aksamitnych pokryciach mebli do swojej pracowni, 
salonu oraz na wachlarzach. Malowała także wzory  
na ornatach oraz rzeźbiła, o czym świadczą informacje 
zawarte w jej korsepondencji.

Elżbieta Krasińska,  
Portret Katarzyny z Branickich Potockiej,  
1841, MNW

Elżbieta Krasińska,  
Portret Róży z Lubomirskich Potockiej jako dziecka,  

1864, MNW

Elżbieta Krasińska, 
Portret Zygmunta Krasińskiego, 
1847, Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze

teksty Edyta Rubka-Kostyra
projekt graficzny Homework / Kasia Walentynowicz

„Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż” 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu „Kultura inspirująca” 

Do najbardziej udanych prac Elizy 
należy portret Zygmunta, który 
tak opisuje w jednym z listów 
sama autorka: portret Zygmunta 
w rodzaju Vandycka, tło ciemne, 
ubranie z czarnego aksamitu, straszne 
spojrzenie, brew zmarszczona, 
banditte w trakcie popełniania złego 
czynu. Obraz powstał na początku 
1847 r. w Nicei.


