Elżbieta Matyaszewska, historyk sztu
ki, doktor nauk hu
manistycznych. W la
tach 19851990 człon
kini ogólnopolskiego
zespołu badawczego
przy Instytucie Sztu
ki PAN w Warszawie,
prowadzącego bada
nia nad polskim ży
ciem artystycznym
drugiej połowy XIX
fot. TomaszCichawa
wieku, w ramach pro
gramu węzłowego Polska kultura narodo
wa, jej percepcje i tendencje. W 19911993
sekretarz naukowy zespołu przy Instytucie
Sztuki PAN, przygotowującego katalog dzieł
malarskich Jana Matejki w związku z rocz
nicami 150lecia urodzin i 100lecia śmier
ci artysty  dwutomowa publikacja, do któ
rej napisała też kilkadziesiąt haseł katalo
gowych, została wydana w 1993 roku pod
tytułem Matejko. Obrazy olejne. Katalog.
W latach 19922001 współpracowała z re
dakcjami lubelskich i warszawskich perio
dyków (m.in. „Przegląd Akademicki”,
„Dziennik Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze
Twojego Domu”, „Dobre Wnętrze”, „Za
bytkiHeritage”), publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej, a także
cykliczne teksty z zakresu historii ubioru,
mody i rzemiosła artystycznego.
Elżbieta Matyaszewska od lat utrzy
muje aktywny kontakt z Instytutem Histo
rii Sztuki KUL, uczestnicząc w organizo
wanych sesjach naukowych oraz działal
ności kulturalnonaukowej na rzecz miasta
Lublin. W roku 2008 koordynowała pra

ce mające na celu zorganizowanie przy In
stytucie Historii Sztuki KUL zajęć z histo
rii sztuki dla członków Uniwersytetu Trze
ciego Wieku, z którym współpracuje jako
wykładowca. Wykłada również dla człon
ków UTW w Tomaszowie Lubelskim i Świd
niku. Od roku 2011 prowadzi współpracę
z Filharmonią Lubelską w ramach Akade
mii Muzyki i Plastyki (oferta skierowana
do szkół ponadpodstawowych Lublina i re
gionu), przygotowując prezentacje z zakre
su sztuk plastycznych, wpisujące się w okre
ślone tematy muzyczne. Ponadto, w ra
mach działalności dydaktycznej, prowadziła
zajęcia obejmujące najważniejsze zjawiska
z dziejów sztuki nowoczesnej i najnowszej,
zarówno polskiej, jak i powszechnej w Wyż
szej Szkole HumanistycznoPrzyrodniczej
w Sandomierzu, wykłady o sztukach pięk
nych dla członków Uniwersytetu Otwarte
go KUL, a także zajęcia specjalizacyjne na
Studiach Podyplomowych przy Instytucie
Historii Sztuki KUL. W ostatnich latach
pracowała w Instytucie Leksykografii KUL
na stanowisku adiunkta, prowadząc dział
sztuki religijnej i redagując hasła z tego za
kresu tematycznego do Encyklopedii Ka
tolickiej. Należy do Stowarzyszenia Histo
ryków Sztuki.
Elżbieta Matyaszewska jest autorką
książki „Wierzę w cuda nie od dziś”. Reli
gia w życiu i twórczości Jana Matejki (Lu
blin 2007) oraz kilkudziesięciu publikacji
naukowych i popularnonaukowych w za
kresie ikonografii chrześcijańskiej i malar
stwa polskiego, a także wielu haseł z dzie
dziny historii sztuki zamieszczonych w En
cyklopedii Katolickiej.
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Witold Wojtkiewicz uchodzi za jedne
go z najciekawszych, a zarazem chyba naj
mniej znanych powszechnie artystów pol
skich przełomu XIX i XX wieku. Nazywa
ny malarzem groteski, był niezrównanym
twórcą malarskich opowieści ze świata ma
rionetek, cyrkowych pajacyków, porzuco
nych lalek, przedwcześnie postarzałych dzie
ci i zrezygnowanych, zniedołężniałych sta
ruszków. Ten młody człowiek o wrażliwości
dziecka z niezwykłym wyczuciem malował
dramat ludzkiej egzystencji, demaskując
najbardziej skrywane słabości i wcześnie
budzące się pragnienia; owe dramaty, któ
re zwykle są udziałem całkiem dorosłych
ludzi, zamykał w świecie dziecięcych póz,
bajkowych ceremonii i teatralnych dekora
cji. Niewielu było artystów, którzy z taką fi
nezyjną tkliwością ukazywali dramat sa
motności, opuszczenia i bezwolnego pod
dawania się ślepemu losowi. Owa bezdenna
melancholia zdeterminowała całą twórczość
Wojtkiewicza, nadając jej niepowtarzalny
rys i sytuując całe jego artystyczne oeuvre
między dziewiętnastowiecznym jeszcze
w swych korzeniach nurtem realistyczno
naturalistycznym a dwudziestowiecznym
już, lirycznym symbolizmem modernistycz
nym.
Twórczość Witolda Wojtkiewicza moż
na zamknąć w trzech okresach, których roz
piętość czasową wyznaczyły określone eta
py jego życia. Pierwszy związany był ściśle
z pobytem artysty w rodzinnej Warszawie,
studiami artystycznymi w Klasie Rysunko
wej Gersona i współpracy młodziutkiego
adepta sztuki z kilkoma, najpierw warszaw
skimi, a później krakowskimi periodyka
mi. Wojtkiewicz przygotowywał między in
nymi dla „Tygodnika Ilustrowanego”, „Wę
drowca” i „Kuriera Warszawskiego”
czarnobiałe rysunki o narracyjnosatyrycz
nym charakterze, w zabawny sposób uka
zujące, trochę „od kuchni”, artystyczny świat
i półświatek stolicy. Młodziutki artysta na

śmiewał się w nich z „miłośników sztu
ki”...drzemiących w salach wystawowych,
z nadętych mecenasów sztuki spędzających
najsłodszy czas przy kawiarnianych stoli
kach czy wychudzonych artystów szukają
cych natchnienia w filiżance, czasem wy
jątkowo wzmocnionej kawy. Swoją prze
śmiewczokrytyczną działalność kontynuował
w Krakowie, włączając się, tak jak wielu in
nych „krakowskich cyganów”, w działal
ność kabaretu Zielony Balonik – przygoto
wywał zaproszenia na wieczorne spektakle,
rysował karykatury stałych bywalców ka
wiarni Jama Michalika, ozdabiał swymi
pracami jej wnętrze i pracował przy two
rzeniu Teki Melpomeny, przygotowując do
skonałe karykatury ludzi ze świata krakow
skiego teatru. Podobnie też jak w Warsza
wie, przygotowywał dla krakowskich
tygodników rysunkowe historyjki, opowia
dające o codziennym życiu krakowskich fi
listrów i artystycznej cyganerii oraz komen
tował na swój niepowtarzalny sposób wszel
kie absurdy rządzące ówczesną moralnością
i niełatwą codziennością. Zamieszczane
głównie w „Liberum Veto”, w większości
dotykały bolesnych problemów społecz
nych, ukazując ból samotności, nędzę do
łów społecznych i podwójną moralność ów
czesnych mieszkańców dużego miasta.
Czyniąc owe krytyczne i prześmiew
cze obserwacje otaczającej go rzeczywisto
ści, Wojtkiewicz w niemal niezauważalny
sposób przeszedł do kolejnego etapu swej
twórczości, czyli do obrazowania tego, co
ukształtowało się w nim samym czy — sze
rzej ujmując problem — tego, co wynika
z najgłębszych przeżyć i doznań każdego,
kto uważnie obserwuje świat rzeczywisty.
Nicią tematyczną większości takich dzieł
była historia ludzi żyjących w świecie wy
izolowanym i niezrozumiałym dla większo
ści oraz w zamkniętej przestrzeni własnej,
niezgłębionej przez racjonalny umysł wy
obraźni.
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