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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,
doktor nauk huma
nistycznych. W la
tach 19851990
członkini ogólno
polskiego zespołu
badawczego przy
Instytucie Sztuki
PAN w Warszawie,
prowadzącego ba
dania nad polskim
życiem artystycznym drugiej połowy
XIX wieku, w ramach programu wę
złowego Polska kultura narodowa, jej
percepcje i tendencje. W 19911993 se
kretarz naukowy zespołu przy Insty
tucie Sztuki PAN, przygotowującego
katalog dzieł malarskich Jana Matej
ki w związku z rocznicami 150lecia
urodzin i 100lecia śmierci artysty 
dwutomowa publikacja, do której na
pisała też kilkadziesiąt haseł katalogo
wych, została wydana w 1993 roku pod
tytułem Matejko. Obrazy olejne. Ka
talog. W latach 19922001 współpra
cowała z redakcjami lubelskich i war
szawskich periodyków (m.in. „Prze
gląd Akademicki”, „Dziennik
Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze Two
jego Domu”, „Dobre Wnętrze”, „Zabyt
kiHeritage”), publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu hi
storii ubioru, mody i rzemiosła arty
stycznego.

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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W połowie XVIII wieku w sztu
ce europejskiej zaczął kształtować
się klasycyzm, a w pierwszej ćwier
ci wieku XIX jego schyłkowa forma
zwana neoklasycyzmem. W malar
stwie wyróżniał się tym, że tematy
kę biblijną baroku zastąpił tematy
ką mitologiczną, a czarowne, kame
ralne sceny rodzajowe rokoka
teatralnym gestem, patosem i dra
matycznym podtekstem historycz
nym. Dynamiczna kompozycja, fi
nezyjna linia krzywa, delikatna, „pu
szysta” kolorystyka i nastrojowy
światłocień ustąpiły miejsca klarow
nie wykreślonej linii proste oraz czy
telnie określonej formie z wyrazi
stym i precyzyjnie naniesionym ko
lorem. W architekturze styl ten
preferował formy monumentalne,
o reprezentacyjnym charakterze,
nawiązujące do renesansu i czerpią
ce z jego dokonań. Ostatnią fazę
neoklasycyzmu stanowił roman
tyzm, trwający do połowy XIX wie
ku. Jego źródła tkwiły w fascynacji
średniowieczem, zwiększonym za
interesowaniem legendami i rodzi
mą historią oraz doszukiwaniu się
pierwiastka boskiego w otaczającej
przyrodzie. Decydujący wpływ na
kształtowanie się tego prądu wy
warły przemiany cywilizacyjne, spo
łeczne, polityczne, filozoficzne i oby
czajowe zapoczątkowane przez re
wolucję 1789 we Francji. Romantyzm
połączył oświeceniową tradycję z an
tyfeudalnymi hasłami demokratycz

nymi, przyznającymi wolnej jedno
stce ludzkiej prawo do decydowa
nia o swym losie i do buntu
przeciwko społeczeństwu, co przy
czyniło się do powstania typu ro
mantycznego bohatera. Równocze
śnie rozwijała się nowoczesna świa
domość narodowa, nadając
romantyzmowi w poszczególnych
krajach barwę patriotyczną.

W XIX wieku całą sztukę ce
chował akademizm, a w drugiej po
łowie XIX wieku w malarstwie
i rzeźbie dominował realizm, kieru
nek przyjmujący zasadę odtwarza
nia rzeczywistości aktualnie trwa
jącej, postrzeganej wyłącznie w do
świadczeniu zmysłowym. W tym
czasie w architekturze stosowano
tzw. neostyle, co wpisywało sztukę
w ogólnie panujący wówczas histo
ryzm. W ostatniej ćwierci XIX wie
ku istotny dla nowoczesnej sztuki
był symbolizm, który rozwijał się
w Europie od 80. lat XIX wieku,
preferując sztukę traktującą intu
icję i stany mistyczne jako główną
metodę poznania oraz wyrażenia
artystycznych treści.
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w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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