
W 1987 roku ukończyła historię sztuki
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na
podstawie pracy magisterskiej Monografia
Jamy Michalikowej, napisanej pod kierun
kiem prof. dr. hab. Andrzeja Ryszkiewicza.
12 marca 2008 roku uzyskała tytuł doktora
nauk humanistycznych w dziedzinie historii
i historii sztuki na podstawie rozprawy pt.
„Wierzę w cuda nie od dziś”, czyli religia
w życiu i twórczości Jana Matejki, której
promotorem był prof. dr. hab. Lechosław La
meński.

W latach 19851990 wchodziła w skład
ogólnopolskiego zespołu badawczego przy
Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, które
go celem było gromadzenie dokumentacji
i prowadzenie badań polskiego życia arty
stycznego XIX wieku (lata 18491863) w ra
mach tzw. programu węzłowego Polska kul
tura narodowa, jej percepcje i tendencje.

W okresie od 1991 do 1993 roku była
sekretarzem naukowym zespołu przy Insty
tucie Sztuki PAN przygotowującego wraz
z Wydawnictwem „Arkady” katalog dzieł ma
larskich Jana Matejki w związku z rocznica
mi 150lecia urodzin i 100lecia śmierci ar
tysty. Dwutomowa publikacja, w której by
ła autorką kilkudziesięciu haseł katalogowych,
została wydana w 1993 roku pod tytułem Ma
tejko, Obrazy olejne.

W latach 19921993 Elżbieta Maty
aszewska współpracowała w Lublinie z re
dakcjami „Przeglądu Akademickiego” i „Kro
niki Tygodnia”, regularnie publikując rela
cje z wystaw sztuki dawnej i współczesnej.
Przez kolejne lata (19942001) dla kilku lu
belskich i warszawskich periodyków („Do
bre Wnętrze”, „Gospodyni”, „Dziennik
Wschodni”, „Akcent”) przygotowywała tek
sty z zakresu historii sztuki, historii ubioru,

mody i rzemiosła artystycznego. Od paździer
nika 1998 roku do listopada 2000 roku by
ła współpracownikiem redakcji wydawnictw
„Twój Poradnik Budowlany” i „Wnętrze Two
jego Domu” w charakterze redaktora odpo
wiedzialnego za kreacje działu aranżacji
wnętrz i współpracy z rzemiosłem artystycz
nym. Współpracowała też z warszawskim
miesięcznikiem „ZabytkiHeritage”.

Elżbieta Matyaszewska jest autorką
książki „Wierzę w cuda nie do dziś”. Religia
w życiu i twórczości Jana Matejki, Lublin
2007, rozpraw naukowych, np.: Maria Wo
dzicka. Zapomniana malarka ze Lwowa,
„Roczniki Humanistyczne KUL” 2007, R. LV,
z. 4, s. 279  304); Komunikacja graficzna,
czyli plakat polski w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, w: Komunikowanie i komu
nikacja w dwudziestoleciu międzywojen
nym, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2010, s. 219238; Eligiusz Niewiadomski –
między sztuką a zbrodnią, w: Sensacja
w dwudziestoleciu międzywojennym (pra
sa, literatura, radio, film), Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2011, s. 4755; Witold Wojt
kiewicz – mistrz romantycznosymbolicz
nej groteski, w: Jacek Malczewski i symbo
liści. Obrazy kultury polskiej, Lublin
2012, s. 211219; Madonna z Puszczy jako
przykład recepcji na ziemiach polskich ty
pu ikonograficznego Matki Bożej Śnieżnej,
w: Madonna z Puszczy. Sanktuarium Mat
ki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kol
buszowskiej w Ostrowach Tuszowskich, Lu
blin 2012, s.146158 oraz kilkudziesięciu ar
tykułów o polskich artystach, m.in. Józefie
Czapskim, Adamie Myjaku, Józefie Pankie
wiczu, Walerym Rzewuskim, Henryku Sie
miradzkim, Auguście Zamoyskim. Zapraszamy
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Elżbieta Matyaszewska, historyk sztuki,
doktor nauk humanistycznych, publicystka, pracownik
Instytutu Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego Jana Pawła II. Autorka publikacji naukowych
i popularnonaukowych oraz haseł do Encyklopedii Ka
tolickiej. Czynnie współpracuje z Instytutem Sztuki KUL,
Filharmonią Lubelską, Uniwersytetem Trzeciego Wieku
i wieloma innymi instytucjami zajmującymi się propa
gowaniem kultury i sztuki.
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Sztuka (gr. techne, łac. ars) to
dziedzina działalności artystycznej,
wyróżniana ze względu na reprezen
towane przez niąwartości estetyczne
oraz klasyfikowana na podstawie okre
ślonych cech stylowych – tak brzmi
najprostsza, encyklopedyczna defini
cja sztuki, swymi początkami sięgają
cej paleolitu. Tysiące lat kształtowa
nia się jej oblicza dało efekty zdumie
wające i wciąż poruszające estetyczną
wrażliwość człowieka.

Około 3000 roku p.n.e. w 3 nie
zależnych, choć położonych blisko sie
bie rejonach, zaczęły formować się wy
soko zorganizowane społeczeństwa,
które już ok. 2500 roku osiągnęły dość
wysoki poziom cywilizacyjny. Tereny
dawnej wielkiej Mezopotamii zamiesz
kiwali m.in. Sumerowie, pozostawia
jąc po sobie wiele artefaktów świad
czących o zamiłowaniu do wyrobów
artystycznych (np. przedmioty z tzw.
grobów królewskich z Ur). Równole
gle kształtowała się kultura starożyt
nego Egiptu, rozwijając się w kilku
głównych ośrodkach
kultu. Ta sztuka znana
jest przede wszystkim
z egipskich nekropolii
(np. zespół piramid
w Gizie), a także ze
społów świątynnych
(np. w AbuSimbel).
W basenie Morza
Egejskiego rozwijała
się kultura minojska, mykeńska i cy
kladzka, z głównymi ośrodkami sztu
ki na Krecie, Peoloponezie i Cykla
dach. W wyniku załamania się ok. XI
w. p.n.e. kultury mykeńskiej, na po
łudniowych krańcach Półwyspu Bał
kańskiego i wyspach Morza Egejskie
go zaczęła rozwijać się cywilizacja grec
ka, która około VII w. p.n.e. weszła
w okres sztuki archaicznej, która wy

kształciła m.in.
porządki w archi
tekturze (dorycki
i joński) oraz 2
typy naczyń cera
micznych (czer
wono i czarnofi
gurowe). Od V w. w Grecji dominowa
ła sztuka klasyczna, której artystyczne
osiągnięcia zaważyły na formowaniu
się cywilizacji i kultury zachodnioeu
ropejskiej. Głównymi jej ośrodkiem
były Ateny z Akropolem, gdzie wzno
szono najważniejsze budowle antycz
nej architektury, wypełnione dzieła
mi sztuki rzeźbiarskiej. Od ok. poło
wy IV w. grecka sztuka klasyczna
zaczęła przechodzić w sztukę helleni
styczną, szczególnie za sprawą pod
bojów Aleksandra Wielkiego i miesza
nia się kultury zachodniej ze wschod
nią.

Tereny dzisiejszych środkowych
Włoch (Toskania) od ok. IX w. p.n.e.
zamieszkiwali Etruskowie, pozosta
wiając po sobie wiele artefaktów. Spad
kobiercami ich sztuki byli Rzymianie,
którzy zaczęli od VIII w. zasiedlać
Rzym, funkcjonujący przez wieki ja
ko centrum sztuki starożytnej i chrze
ścijańskiej. Wywodząca się stamtąd
rzymska sztuka miała istny wpływ na
rozwój urbanistyki i inżynierii, archi
tektury świeckiej, malarstwa ścienne
go o tematyce rodzajowej, rzeźby se
pulkralnej oraz mozaiki, jako formy
służącej zdobieniu obiektów sakral
nych i domostw.
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Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 10 marca 2014 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
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