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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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Od roku 1844 na terenie Królestwa
Polskiego zaczęła działać „Delegacja do
opisywania zabytków starożytności w Kró
lestwie Polskim” kierowana przez Kazi
mierza Stronczyńskiego, twórcy pol
skiej numizmatyki i niezwykle aktywne
go inwentaryzatora zabytków. Zadaniem
owej „Delegacji” było dokumentowanie
wszelkich pozostałości dawnej architek
tury, zabytków ruchomych i innych ar
tefaktów gromadzonych przez wieki na
terenach kilku polskich guberni. Wśród
rysowników uczestniczących w owych za
bytkoznawczych wędrówkach znalazł się
także Adam Lerue, młody podówczas
artysta, syn lubelskiego urzędnika guber
nialnego, kształcący swoje malarskie zdol
ności w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięk
nych. Efektem jego współpracy ze Stron
czyńskim było Album lubelskie, teka
graficzna zawierającą litografie, wykona
ne na podstawie rysunków uwieczniają
cych wybrane przez Lerue obiekty archi
tektoniczne Koziego Grodu.

Kolejnym twórcą, który pozostawił
po sobie wiele dzieł poświęconych Lubli
nowi, był Konstanty KietliczRayski.
Malarz z wykształcenia i etnograf z za
miłowania docenił nie tylko piękno lu
belskiej architektury, ale też wyjątkowość
pejzażu oraz oryginalność zabudowy ma
łomiasteczkowej i wiejskiej, a także stro
jów ludzi tam mieszkających. Mieszka
jąc od 1904 roku w Lublinie, położył też
wielkie zasługi w dziedzinie edukacji i in
tensyfikacji tutejszego życia artystyczne
go. Malował głównie akwarele, choć rów
nie chętnie wykonywał rysunki lawowa
ne tuszem, utrwalając w nich najbardziej
rozpoznawalne zakątki miasta.

Malarzem znającym Lublin jedynie
z artystycznych podróży był Marian
Trzebiński, wychowanek zarówno war
szawskiej, jak i krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych, miłośnik starożytności i zagra
nicznych wojaży. Żył i tworzył w Warsza
wie, często współpracując z tamtejszymi

tygodnikami i zamieszczając w nich gra
ficzne efekty owych wędrówek. I tak w ro
ku 1912 pojawiły się jego rysunkowe im
presje w „Tygodniku Ilustrowanym” w ca
łości poświęconym Lublinowi. Urzekały
nastrojowym ujęciem reprezentatywnych
obiektów Starego Miasta i okolicznych
dzielnic, stając się równocześnie swo
istym dokumentem miasta początków
XX wieku.

Mówiąc o ikonografii Lublina nie
sposób nie wspomnieć o Janie Kantym
Gumowskim, autorze teki autolitogra
fii, zawierającej piętnaście jedno i wie
lobarwnych prac ukazujących najważ
niejsze dla miasta obiekty. Teka ukazała
się w roku 1918 i była malarskim efek
tem wycieczki do Lublina, odbytej przez
artystę dwa lata wcześniej. Nowością w
tych widokach Lublina jest umieszczenie
w rogu litografii rzutu przyziemia odwzo
rowywanego budynku. Dzięki temu moż
na było się dowiedzieć, jak było ukształ
towane jego wnętrze. Cechą wyróżniają
cą prace Gumowskiego było walorowe
kształtowanie bryły oraz dbałość o szcze
góły podkreślające charakter uwiecznia
nej architektury i jej otoczenia.

Uzupełnieniem tego swoistego spa
ceru śladami artystów doceniających uro
dę Koziego Grodu jest kolejna teka au
tolitografii poświęconych architekturze
Lublina, tym razem autorstwa Leona
Wyczółkowskiego. Ten związany z Lu
belszczyzną artysta, zauroczony zaułka
mi miasta zarejestrował je na kilkunastu
barwnych i czarnobiałych grafikach, do
kumentując w malarski sposób swój po
byt w mieście w roku 1918. Wiele z tych
prac to wizerunki pojedynczych obiek
tów, inne zaś zawierają panoramiczne
ujęcia ważniejszych dzielnic i fragmenty
ulic. Wszystkie są jednak dowodem na
wyjątkową wrażliwość ich autora na pięk
no zabytkowej architektury i malowni
czość otaczającej je natury.

NIESPIESZNIE PO LUBLINIE
Obrazy miasta i ich twórcy
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