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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.

Historia zboża swymi początkami sięga czasów sprzed paru tysięcy lat. Na
si bardzo dalecy przodkowie początkowo zbierali ziarna dziko rosnących traw
i zjadali je bez żadnej obróbki. Z czasem nauczyli się niektóre trawy uprawiać,
a ich ziarna rozdrabniać, uzyskując mąkę. Najwcześniej zaczęto uprawiać psze
nicę, a najstarsze archeologiczne dowody tej rolniczej działalności pochodzą z te
renów Azji. Około 2000 lat p.n.e. ziarna pszenicy dotarły do Egiptu i tam w do
linie Nilu z powodzeniem zaczęto je wysiewać, uzyskując znaczne zbiory. Upra
wa zbóż dla starożytnych Egipcjan była na tyle ważnym i istotnym zajęciem, że
pracę żniwiarzy uwieczniano na papirusach i ścianach grobowych budowli. Z oko
ło XIV wieku p.n.e. pochodzi malowidło zachowane w grobowcu Menny, Pisa
rza Pól z okresu panowania faraona Totmesa IV, ukazująca rolników ścinających
złote kłosy sierpami i tragarzy niosących w wielkich nosidłach równo poukłada
ne snopki. Żniwom zawsze patronował egipski bóg zboża Nepri, przedstawiany
jako człowiek o skórze zbudowanej z ziaren pszenicy, trzymający kłosy zbóż w dło
niach.
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Równie ważne miejsce zajmowała
uprawa zbóż w gospodarce starożytnej
Grecji. Zgodnie z jej mitologią, umie
jętność korzystania z przetworzonych
ziaren Grecy zawdzięczali bogini De
meter, patronce płodności i urodzajów.
To właśnie jej mit tłumaczył cykliczność
procesów wegetacyjnych i sezonowość
zbiorów, stając się inspiracją dla ów
czesnych twórców, którzy często two
rzyli wizerunki Demeter, przedstawia
jąc ją z wieńcem złotych kłosów na gło
wie, bądź trzymającą je w dłoniach.
W kulturze rzymskiej jej odpowiednicz
ką była Ceres, również traktowana ja
ko patronka wegetacji i, podobnie jak
Demeter, obdarzana atrybutem w po
staci kłosów zbóż.

Jednakże nie tylko świat starożyt
ny wykorzystywał w swej sztuce moty
wy kłosów. Sięgnęła po nie również sztu
ka chrześcijańska, wykorzystując wie
lorakie znaczenie zbóż, początkami
sięgające mitologii hebrajskiej, gdzie
jest mowa o tym, że rajskie drzewo wie
dzy było w rzeczywistości „wyższym od
cedru źdźbłem pszenicy”. W Starym Te
stamencie snopek zboża był ofiarą Ka
ina, której Bóg nie chciał przyjąć, a zbie
ranie pszenicznych kłosów nieodłącznie
kojarzyło się z historią Rut, protoplast
ki rodu Dawidowego, którą tak chętnie
przedstawiano w okresie średniowiecza.

W Nowym Testamencie kłosy zbóż
występowały w ilustracjach Chrystuso
wej przypowieści o kąkolu, czego przy
kładem może być obraz Domenica Fet
tiego, natomiast snopek pszenicy nie
rzadko przedstawiany był w kompozycjach
ilustrujących sceny Bożego Narodzenia,
leżąc obok Dzieciątka, bądź służąc Mu
za poduszkę. W takim ujęciu zboże wska
zywało na chleb i stanowiło czytelną
aluzję do Eucharystii oraz przyszłej ofia
ry Chrystusa.

Złote łany zbóż dojrzewających
w pełnym słońcu, żniwiarze z sierpami
i kosami oraz kobiety zbierające kłosy
i wiążące snopki, od najwcześniejszych
wieków stanowiły także pożądany te
mat malarski. Wyobrażenia letnich zbio
rów były obecne zarówno na kartach
średniowiecznych kalendarzy i manu
skryptów, jak i w znacznie bardziej
współczesnych, różnorakich kompozy
cjach rodzajowych.

Czasem artyści starali się uchwy
cić w swych dziełach niepowtarzalną
aurę letniej sielanki, ukazując odpoczy
wającą w polu młodą żniwiarkę lub ma
lowniczy piknik chłopskiej rodziny, przy
gotowany w cieniu wysokich snopów.

Sama mąka rzadko była główną bo
haterką plastycznych kompozycji, choć
czasem, zwłaszcza w sztuce najnowszej,
wykorzystywana bywa do artystycznych,
niepowtarzalnych kreacji, zarówno ja
ko element performance, jak również
będąc bardzo wygodnym materiałem
malarskim do wykonywania jednora
zowych kompozycji, malowanych pal
cem po jej białej powierzchni.
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 19 marca 2015 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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