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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.
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Zainteresowanie kulturą Orientu
ma w Europie bardzo długą tradycję.
Początkiem były wyprawy krzyżowe,
później swoje piętno odcisnęły najazdy
tatarskie i tureckie na ziemie Europy
Zachodniej, aż wreszcie regularne kon
takty dyplomatyczne z Persją i Turcją.
Te wszystkie wydarzenia dziejące się na
przestrzeni kilku wieków sprawiły, że
świat szeroko pojętej kultury arabskiej,
mimo iż faktycznie oddalony od głów
nych ośrodków cywilizacji europejskiej
o tysiące kilometrów, był zachodniej
kulturze bardzo bliski i przez dziesiąt
ki lat nieustannie pobudzał wyobraźnię
poetów, pisarzy i malarzy.

Na ziemiach Rzeczpospolitej ten

mariaż orientalnej kultury i sztuki z ro
dzimymi dokonaniami widoczny był
szczególnie w wiekach siedemnastym
i osiemnastym. Wraz z coraz większą
liczbą polskich dyplomatów, kupców
i misjonarzy, podróżujących do Oto
mańskiej Porty, a także dzięki napły
wowi rzemieślników pochodzenia or
miańskiego, wyrabiających na zamó
wienia polskiej szlachty i mieszczaństwa
niezliczoną liczbę oryginalnych przed
miotów codziennego użytku, stopnio
wo nasilał się wpływ Orientu na kształ
towanie się polskich gustów i obyczaju
w życiu codziennym. Wystarczy wspo
mnieć chociażby o sarmackim stroju
kontuszowym, wywodzącym się prze
cież ze wschodnich tradycji, o ówcze

snym rzemiośle artystycznym, szcze
gólnie tkaninach, powtarzającym z po
wodzeniem wzory zaczerpnięte ze sztuki
islamu, i o całym przepychu życia co
dziennego polskich dworów szlachec
kich, których mieszkańcy chcieli naśla
dować hedonistyczne praktyki bliskow
schodnich padyszachów.

Owa fascynacja Orientem nie osła
bła w kolejnych wiekach, stając się przede
wszystkim inspiracją kompozycji uka
zujących bogate wnętrza sułtańskich se
rajów z zazdrośnie strzeżonymi harema
mi, rozsłonecznionych pejzaży z kopu
łowymi meczetami i strzelistymi
minaretami czy jeźdźców wschodnich
w barwnych, egzotycznych strojach. Rów
nie wielkie zainteresowanie wzbudzała
codzienność mieszkańców świata spod
znaku półksiężyca
i artyści ilustrowali
zarówno prawdzi
wą rzeczywistość,
jak i własne o niej
wyobrażenia. Wielu
z nich podejmo
wało też wyprawy
do krajów Bliskiego
Wschodu, towa
rzysząc przedsta
wicielom polskiej arystokracji i nierzad
ko na miejscu prowadząc malarskie pra
cownie.
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Spotkanie odbędzie się
w środę 11 czerwca 2014 r. o godz. 18.00

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

www.domkulturylsm.pl
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