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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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Podobnie jak w całej Europie, tak
i w sztuce polskiej kolejnym, po renesan
sie i manieryzmie, stylem był barok. U pro
gu XVII wieku na ziemiach Rzeczypospo
litej Obojga Narodów, w okresie panowa
nia dynastii Wazów, ścierały się ze sobą
dwa mocne prądy  coraz bardziej upozo
wany manieryzm i ugruntowujący się po
woli nurt sztuki barokowej, która jednak
na swoje pełne zwycięstwo musiała pocze
kać jeszcze kilkadziesiąt lat. Przyjmuje się,
że barok w Polsce w pełni zaczął panować
tuż po połowie wieku XVII, a jego obecność
objęła historię Rzeczypospolitej od okresu
jej świetności aż po czasy przedrozbioro
we. Ten złożony nurt dzielił się na trzy fa
zy, pokrywające się z czasem panowania
poszczególnych władców – wczesny, tzw.
barok Wazów, dojrzały, czyli okres pano
wania Jana III Sobieskiego oraz barok póź
ny lub schyłkowy, inaczej zwany saskim,
przechodzący w drugiej połowie wieku XVIII
w rokoko.

Zasadniczo polska sztuka barokowa
wiąże się z okresem kontrreformacji i to
właśnie jej założenia były najbardziej ją de
terminujące. Podobnie jak w innych czę
ściach Europy, prekursorami nowego sty
lu byli artyści włoscy, zasadniczo wypełnia
jący założenia Soboru Trydenckiego
i wprowadzający je w swoich dziełach, za
równo architektonicznych, jak i malarskich.
Pracowali głównie na zlecenie dworu kró
lewskiego, a także możnych przedstawicie
li rodzin magnackich. Początkowo główny
mi beneficjentami owych fundacji byli je
zuici – to właśnie dla tego zakonu wzniesiono
jedną z pierwszych świątyń barokowych
w Polsce, czyli kościół Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Krakowie (15971619), z fa
sadą powielającą rzymski pierwowzór je
zuickiego Il Gesu. Przy budowie krakow
skiej świątyni zatrudnieni byli dwaj włoscy
architekci – Giovanni Maria Bernardoni
oraz Giovanni Trevano, autorzy wielu in
nych wczesnobarokowych budowli, np.
w Nieświeżu, Lublinie, Kaliszu czy Krako
wie. Na uwagę zasługuje też ówczesna dzia
łalność Macieja Trapoli, autora m.in. ko
ścioła i klasztoru karmelitów w Nowym Wi
śniczu (16181621).

Najwybitniejszym architektem tzw.
dojrzałego baroku był Tylman z Gameren,
preferujący w swych projektach plan cen

tralny, widoczny np. w kościele Sakramen
tek w Warszawie (16881692). W począt
kach XVIII wieku barokowe wnętrza po
woli zaczynają ulegać większej teatralizacji,
a elementy dekoracyjne są coraz bardziej
dynamiczne, po połowie wieku przecho
dząc w formy rokokowe. Takie efekty szcze
gólnie widoczne są w architekturze Kresów
PółnocnoWschodnich, z kościołami Wil
na na czele. Wznoszono tam budowle o smu
kłych proporcjach, z wysokimi wieżami i po
strzępionymi fasadami. Wśród pracują
cych wówczas architektów warto wymienić
Kacpra Bażankę, Andrea Pozzę, Jakuba
Fontanę i Jana Krzysztofa Glaubitza.

Polska rzeźba barokowa w dużej mie
rze nie odbiegała od dokonań rzeźbiarzy
włoskich. Tzw. berninizm, propagowa
ny m.in. przez Giovanniego Francesca Ros
siego i Giovanniego Batistę Gisleniego, był
zjawiskiem dominującym głównie w rzeź
bie nagrobkowej z połowy wieku XVII. Mi
strzem berninowskiej gry świateł w trójwy
miarowej formie był Baltazar Fontana, re
alizujący swe artystyczne wizje w stiuku.
Wyjątkowe miejsce w rzeźbie późnobaro
kowej i rokokowej zajmują artyści lwowscy
– Jan Jerzy Pinsel i Antoni Osiński, two
rzący rzeźby o lekko kubizujących formach,
ukazujących postaci w nienaturalnie powy
ginanych pozycjach, z ostro drapowanymi
szatami, w swej fakturze przypominający
mi blachę.

Podobnie jak w innych dziedzinach
artystycznych, polskie malarstwo baroko
we czerpało inspiracje ze sztuki włoskiej,
choć północne rejony Rzeczypospolitej znaj
dowały się raczej pod wpływem prądów ni
derlandzkich. Poza rozpowszechnionymi
w całej Europie religijnymi malowidłami
ściennymi, barokowi malarze chętnie two
rzyli obrazy sztalugowe o tematyce histo
rycznej oraz liczne portrety elit arystokra
tycznych i kościelnych.

Zjawiskiem typowo polskim i zupeł
nie wyjątkowym w skali europejskiej był
sarmatyzm, prąd kulturowy w swoisty spo
sób łączący dokonania kulturowe Wscho
du i Zachodu, przejawiający się zarówno w
ideologii, jak i stylu życia oraz obyczajowo
ści polskiej szlachty od końca XVI do poło
wy XVIII wieku. Plastycznym wyrazem owej
teorii był między innymi portret sarmacki
i tak zwany portret trumienny.
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Spotkanie odbędzie się
we wtorek 4 listopada 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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