
Elżbieta Matyaszewska, historyk
sztuki, doktor nauk
humanistycznych.
W latach 19851990
członkini ogólnopol
skiego zespołu ba
dawczego przy In
stytucie Sztuki PAN
w Warszawie, pro
wadzącego badania
nad polskim życiem
artystycznym dru
giej 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 katalog
dziełmalarskich Jana Matejki w związ
ku z rocznicami 150lecia urodzin i 100
lecia śmierci artysty  dwutomowa pu
blikacja, do której napisała też kilka
dziesiąt hasełkatalogowych, została wy
dana w 1993 roku pod tytułem Matejko.
Obrazy olejne. Katalog. W latach 1992
2001 współpracowała z redakcjami lu
belskich i warszawskich periodyków
(m.in. „Przegląd Akademicki”, „Dzien
nik Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze
Twojego Domu”, „Dobre Wnętrze”, „Za
bytkiHeritage”), publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej, a tak
że cykliczne teksty z zakresu historii
ubioru, mody i rzemiosła artystycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat utrzy
muje aktywny kontakt z Instytutem Hi

storii Sztuki KUL, uczestnicząc w orga
nizowanych sesjach naukowych oraz
działalności kulturalnonaukowej na
rzecz miasta Lublin. W roku 2008 ko
ordynowała prace mające na celu zor
ganizowanie przy Instytucie Historii
Sztuki KUL zajęć z historii sztuki dla
członków Uniwersytetu Trzeciego Wie
ku, z którym współpracuje jako wykła
dowca. Wykłada równieżdla członków
UTW w Tomaszowie Lubelskim iŚwid
niku. Od roku 2011 prowadzi współpra
cę z Filharmonią Lubelską w ramach
Akademii Muzyki i Plastyki (oferta skie
rowana do szkółponadpodstawowych
Lublina i regionu), przygotowując pre
zentacje z zakresu sztuk plastycznych,
wpisujące sięw określone tematy mu
zyczne. Ponadto, w ramach działalno
ści dydaktycznej, prowadziła zajęcia
obejmujące najważniejsze zjawiska
z dziejów sztuki nowoczesnej i najnow
szej, zarówno polskiej, jak i powszech
nej w Wyższej Szkole Humanistyczno
Przyrodniczej w Sandomierzu, wykła
dy o sztukach pięknych dla członków
Uniwersytetu Otwartego KUL, a także
zajęcia specjalizacyjne na Studiach Po
dyplomowych przy Instytucie Historii
Sztuki KUL. W ostatnich latach praco
wała w Instytucie Leksykografii KUL na
stanowisku adiunkta, prowadząc dział
sztuki religijnej i redagując hasła z tego
zakresu tematycznego do Encyklopedii
Katolickiej. Należy do Stowarzyszenia
Historyków Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autor
kąksiążki „Wierzęw cuda nie od dziś”.
Religia w życiu i twórczości Jana Ma
tejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesięciu
publikacji naukowych i popularnonau
kowych w zakresie ikonografii chrześci
jańskiej i malarstwa polskiego, a także
wielu haseł z dziedziny historii sztuki
zamieszczonych w Encyklopedii Kato
lickiej.
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[…] Po paroletniej pracy w warsz.
Szkole Szt. Pięknych przeniósł siędo Mo
nachium i stał sięwkrótce chlubą „maj
sterszuli” Piloty’ego. Po trzech latach pra
cy u tegożnie tylko dorównałmistrzowi,
ale go przewyższył, o czem świadczy tak
wymownie jego „Zaczytana”. Dama w sza
rej sukni i czarnej okrywce podwiązanej
u szyi śliczną, ciemnoniebieskąwstążką,
siedzi na fotelu w pracowni – trzymając
książkę w ręku. Lekkość wykończenia,
wspaniały, ciepły, nasycony ton obrazu,
ślicznie – od niechcenia draśnięte, a tak
żywe szczegóły martwej natury świad
cząo zupełnym rozwoju tego fenomenal
nego talentu. Obraz ten namalował, ma
jąc lat 22! Zapowiada on pierwszorzęd
nego malarza europejskiego […]  tak pisał
o Władysławie Czachórskim, wiele lat po
jego śmierci, Eligiusz Niewiadomski, ce
niony ówcześnie krytyk i historyk sztuki.
Podobnie jak inni piszący wtedy o sztuce
dostrzegał i doceniał jego nieprzeciętny ta
lent, ale też, znowuż podobnie jak inni,
konstatował, że ten artystyczny dar został
„rozmieniony na drobne” i w konsekwen
cji  zaprzepaszczony.

Postaćowego utalentowanego twór
cy powinna być szczególnie bliska miesz
kańcom Lublina, gdyż to właśnie w tym
mieście w roku 1850 przyszedłon na świat,
tu spędziłdzieciństwo i stąd wyruszyłw da
leki świat sztuki. Przez wiele lat mieszkał
z rodzicami w kamienicy przy ulicy Złotej
– róg Dominikańskiej. Wolny od nauki
gimnazjalnej czas spędzałwięc na lubel
skiej Starówce, pełnej zarówno zabytko
wych, okazałych siedzib mieszczańskiego
patrycjatu, jak i ubogich domków żydow
skiej biedoty. Malowniczość zaułków, pięk
no architektonicznych szczegółów oraz nie
powtarzalna atmosfera staromiejskiego
wzgórza z pewnościąmiały niemały wpływ
na kształtowanie sięwyjątkowej wrażliwo
ści przyszłego malarza. Do tego dochodzi

ły piękne widoki z okolic Grabowczyka, ro
dzinnej posiadłości przy trakcie Grabo
wiecUchanie, gdzie Władysław wraz
z bratem Stanisławem spędzał miesiące
letnie, chłonąc i zapamiętując obrazy ma
lowniczego zakola rzeczki Kalinówki, zam
kowego wzgórza z ruinami oraz rozległych,
ukwieconych łąk.

Nie dziwi zatem fakt, iż obcując od
najmłodszych lat z reliktami przeszłości,
a także karmiąc swojąwyobraźniębogac
twem form i kolorów otaczającego świata,
Władysław rychło zaczął skłaniać się ku
sztukom pięknym, wykazując przy tym du
ży talent rysowniczy. Pierwsze nauki w tej
dziedzinie pobierał w lubelskim gimna
zjum (przemianowanym w roku 1862 na
liceum i przeniesionym do gmachu przy
ulicy Namiestnikowskiej) po okiem Igna
cego Urbańskiego, nauczyciela rysunków
i kaligrafii  o baczniejszą uwagę w tym
względzie prosił go ojciec przyszłego ma
larza, dostrzegający rodzący się talent ar
tystyczny. Dalsze, jużbardziej ukierunko
wane studia malarskie Władysław Cza
chórski kontynuowałnajpierw w Warszawie,
w tamtejszej Klasie Rysunkowej, będąc
pod szczególnąopiekąmalarza Rafała Ha
dziewicza, a następnie w Dreźnie, by na
koniec dotrzećdo Monachium, w którym
zamieszkał na stałe i gdzie zmarł w roku
1911, pozostawiając po sobie wiele dzieł,
potwierdzających wielki malarski kunszt
oraz niebywałąbiegłośćwarsztatową.

Władysław Czachórski, mistrz salonowych arcydzieł
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