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E l ż b i e t a M a t y a s z e w s k a,
historyk sztuki, dok
tor nauk humani
stycznych. W latach
19851990 członkini
ogólnopolskiego ze
społu badawczego
przy Instytucie Sztu
ki PAN w Warszawie,
prowadzącego bada
nia nad polskim ży
ciem artystycznym
drugiej połowy XIX

wieku, w ramach programu węzłowe
go Polska kultura narodowa, jej per
cepcje i tendencje. W 19911993 sekre
tarz naukowy zespołu przy Instytucie
Sztuki PAN, przygotowującego kata
log dzieł malarskich Jana Matejki
w związku z rocznicami 150lecia uro
dzin i 100lecia śmierci artysty  dwu
tomowa publikacja, do której napisa
ła też kilkadziesiąt haseł katalogowych,
została wydana w 1993 roku pod tytu
łem Matejko. Obrazy olejne. Katalog.
W latach 19922001 współpracowała
z redakcjami lubelskich i warszawskich
periodyków (m.in. „Przegląd Akade
micki”, „Dziennik Wschodni”, „Ak
cent”, „Wnętrze Twojego Domu”, „Do
bre Wnętrze”, „ZabytkiHeritage”), pu
blikując relacje z wystaw sztuki dawnej
i współczesnej, a także cykliczne tek
sty z zakresu historii ubioru, mody
i rzemiosła artystycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat
utrzymuje aktywny kontakt z Instytu
tem Historii Sztuki KUL, uczestnicząc
w organizowanych sesjach naukowych
oraz działalności kulturalnonaukowej
na rzecz miasta Lublin. W roku 2008
koordynowała prace mające na celu
zorganizowanie przy Instytucie Histo
rii Sztuki KUL zajęć z historii sztuki

dla członków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, z którym współpracuje jako
wykładowca. Wykłada również dla
członków UTW w Tomaszowie Lubel
skim i Świdniku. Od roku 2011 prowa
dzi współpracę z Filharmonią Lubel
ską w ramach Akademii Muzyki i Pla
styki (oferta skierowana do szkół
ponadpodstawowych Lublina i regio
nu), przygotowując prezentacje z za
kresu sztuk plastycznych, wpisujące
się w określone tematy muzyczne. Po
nadto, w ramach działalności dydak
tycznej, prowadziła zajęcia obejmują
ce najważniejsze zjawiska z dziejów
sztuki nowoczesnej i najnowszej, za
równo polskiej, jak i powszechnej
w Wyższej Szkole HumanistycznoPrzy
rodniczej w Sandomierzu, wykłady
o sztukach pięknych dla członków Uni
wersytetu Otwartego KUL, a także za
jęcia specjalizacyjne na Studiach Po
dyplomowych przy Instytucie Historii
Sztuki KUL. W ostatnich latach pra
cowała w Instytucie Leksykografii KUL
na stanowisku adiunkta, prowadząc
dział sztuki religijnej i redagując hasła
z tego zakresu tematycznego do Ency
klopedii Katolickiej. Od stycznia 2014
roku jest wiceprezesem lubelskiego
Oddziału Stowarzyszenia Historyków
Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autor
ką książki „Wierzę w cuda nie od dziś”.
Religia w życiu i twórczości Jana Ma
tejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesię
ciu publikacji naukowych i popularno
naukowych w zakresie ikonografii
chrześcijańskiej i malarstwa polskie
go, a także wielu haseł z dziedziny hi
storii sztuki zamieszczonych w Ency
klopedii Katolickiej.



Wczesnochrześcijańska sztuka sa
kralna, czyli artystyczna twórczość
chrześcijan, rozwijała się między po
czątkiem III a VII w. naszej ery na te
renach leżących w basenie Morza Śród
ziemnego. Została zapoczątkowana
w rzymskich katakumbach przedsta
wieniami o treściach religijnych. Arty
ści korzystali początkowo z form i sym
boli wypracowanych przez sztukę an
tyczną, ale nadawali im zupełnie nowe
znaczenie. Z czasem udało się im wy
pracować odrębny zestaw symbolicz
nych znaków i ikonograficznych typów
przedstawień, które miały wyrażać no
we, chrześcijańskie idee. Mówiąc o sztu

ce wczesno
chrześcijańskiej
nie można więc
zapominać
o podziemnych
cmentarzyskach
rzymskich,

zwanych katakumbami, o pierwszych
bazylikach, często wznoszonych w miej
scach związanych z kultem męczenni
ków, czy baptysteriach, w których od
bywały się coraz liczniejsze ceremonie
chrztu, ozdabianych wspaniałymi mo
zaikami o treściach chrystologicznych.

W wiekach VIIX w Europie, w wy
niku zetknięcia kultury antycznej z do
konaniami wczesnej sztuki chrześcijań

skiej i północ
nych ludów
barbarzyński
ch, ukształto
wała się przed
romańska
sztuka sakral
na, którą ce

chowała różnorodność stylowa, ale jed
nocześnie brak wiodącego ośrodka ar
tystycznego. Na przestrzeni tego czasu
ważne miejsce zajmowała zarówno sztu
ka merowińska, rozwijająca się na ob

szarze państwa Fran
ków, wizygocka i mo
zarabska tworzona na
Półwyspie Iberyjskim,
jak i sztuka karolińska
oraz ottońska, obecna
na obszarach nie
mieckojęzycznych.
Przedromańska sztu
ka trwała aż do czasu
całkowitego uformo
wania się romańskiej sztuki sakralnej,
trwającej w Europie od XI do XIII w.
i propagującej w masywnych budow
lach sakralnych półokrągłe łuki i wzbo
gacane architektoniczną rzeźbą kolum
ny powtarzające antyczne porządki. Ro
mańskie formy stosowano również
w snycerstwie, złotnictwie i sztuce mi
niatorskiej.

Romanizm był stylem bezpośred
nio poprzedzającym sztukę gotycką,
rozwijającą się w Europie od połowy
XII w. i obowiązującą do końca wieku
XV (w Polsce tradycje gotyckie trwały
znacznie dłużej). Pod względem formy
gotyk charakteryzował się przede
wszystkim zastosowaniem w architek
tonicznych konstrukcjach ostrych łu
ków i sklepienia krzyżowożebrowego,

co zostało najpeł
niej uwidocznione
w imponujących
katedrach. Istotne
miejsce w tej sztu
ce zajmowało ma
larstwo tablicowe
oraz rzeźba drew
niana, obecne
głównie w wielo
skrzydłowych oł

tarzach, zwanych poliptykami, a także
sztuka witrażowa, której artystycznym
wyrazem są barwne witraże, zachowa
ne głównie w średniowiecznych świą
tyniach Francji.
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Spotkanie odbędzie się
w środę 23 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00

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