
Elżbieta Matyaszewska,
historyk sztuki, doktor nauk humani
stycznych. W latach 19851990 człon
kini ogólnopolskiego zespołu badaw
czego przy Instytucie Sztuki PAN w War
szawie, prowadzącego badania nad
polskim życiem artystycznym drugiej
połowy XIX wieku, w ramach progra
mu węzłowego Polska kultura narodo
wa, jej percepcje i tendencje. W 1991
1993 sekretarz naukowy zespołu przy
Instytucie Sztuki PAN, przygotowują
cego katalog dziełmalarskich Jana Ma
tejki w związku z rocznicami 150lecia
urodzin i 100lecia śmierci artysty  dwu
tomowa publikacja, do której napisała
teżkilkadziesiąt hasełkatalogowych, zo
stała wydana w 1993 roku pod tytułem
Matejko. Obrazy olejne. Katalog. W la
tach 19922001 współpracowała z re
dakcjami lubelskich i warszawskich pe
riodyków (m.in. „Przegląd Akademic
ki”, „Dziennik Wschodni”, „Akcent”,
„Wnętrze Twojego Domu”, „Dobre Wnę
trze”, „ZabytkiHeritage”), publikując
relacje z wystaw sztuki dawnej i współ
czesnej, a także cykliczne teksty z zakre
su historii ubioru, mody i rzemiosła ar
tystycznego.

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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Wszyscy, którzy interesują się sztuką,
widzą, że pośród niezliczonej ilości artefak
tów, wykonanych przez artystów na prze
strzeni wieków, znajdują się takie, o których
możemy powiedzieć, że sąponadczasowe.
Że swoim tematem, sposobem wykonania
czy wreszcie perfekcyjnie zaplanowanąkom
pozycjąnie podlegająupływowi czasu, zmie
niającym się gustom estetycznym, modzie
oraz, bezlitosnej czasem, ocenie krytyków
sztuki. O takich dziełach sztuki można powie
dzieć, że sąarcydziełami i osiągnęły najwyż
szy z możliwych poziom artystyczny, wykra
czający znacznie poza ogólnie przyjęte nor
my estetyczne. Czasem o takim statusie
decydowało jedynie autorstwo dzieła, cza
sem jego temat, ale zawsze musiał istnieć
odbiorca, który swoją akceptacją potwier
dzał tę najwyższą rangęwartości. Historia
sztuki przywołuje tysiące takich arcydzieł,
zarówno w dziedzinie malarstwa, rzeźby,
jak i wśród wytworów rzemiosła artystycz
nego. Wypełniająone sale muzealne, gdzie
mogą być podziwiane przez miliony, bądź
zdobiąprywatne galerie, dostępne tylko nie
licznym wybrańcom. Nierzadko znamy je
jedynie z opisów i kronik historycznych,
gdyż bezpowrotnie uległy zniszczeniu lub
zaginęły w nieznanych okolicznościach, co
jednak nie przeszkadza, by określenie „arcy
dzieło” niezmiennie im towarzyszyło. Śle
dząc dzieje sztuki, nie sposób nie zauważyć,
że w ciągu wieków pojawiały się motywy
chętnie wykorzystywane przez artystów,
niezależnie od epoki, stylu czy miejsca
powstawania danego dzieła sztuki. Znane
są aż nadto sytuacje, gdy ta sama historia
pokazywana była na różne sposoby, z wyko
rzystaniem różnorodnych technik. Niewy
czerpanym źródłem takich ponadczasowych
tematów jest z pewnością Stary i Nowy
Testament. Opisane w Biblii dzieje ludzko
ści, Izraela oraz życia Chrystusa od samego
początku jej istnienia stawały siękanwą, na
której malowano wybrane epizody. Podob

nie rzecz się miała z żywotami świętych
i męczenników za wiarę, a także opisami
wybranych epizodów z dziejów Kościoła
katolickiego. Warto teżprzypomnieć, iżobok
religijnych źródeł tematycznych kapitalnym
impulsem do tworzenia było życie codzien
ne ludzi otaczających artystę– ich zabawy,
odwieczne rytuały i zwyczaje, praca oraz
zwyczajny trud, wypełniający każdy dzień.
Godnymi uwiecznienia na płótnie była też
przyroda, a także domostwa wypełnione
różnymi przedmiotami, pod pędzlem mala
rza układającymi sięw wymyślne martwe
natury. To właśnie takie inspiracje najczę
ściej odnajdujemy w XVI XVIIwiecznej
sztuce artystów zamieszkujących historycz
ne Niderlandy. Niekwestionowanym mi
strzem w tych kręgach był Pieter Bruegel
Starszy, zwany teżChłopskim.Żył i tworzył
w XVI wieku, mieszkając w miastach dzi
siejszej Belgii. Mimo iż przypisuje się mu
niewiele ponad 45 obrazów, niemal wszyst
kie można zaliczyć do kategorii arcydzieł.
Ich wartość artystyczna wynika nie tylko
z doskonałości warsztatu, ale też z faktu, że
sąobrazem współczesnych malarzowi cza
sów, a jednocześnie jego własną, ponadcza
sowąwizją świata zamieszkałego przez pro
stych ludzi, czerpiących radość ze swych nie
wyszukanych rozrywek. Przedmiotem jego
plastycznych rozważańbyły teżprzypowie
ści biblijne, starotestamentowe proroctwa
oraz wybrane epizody z życia Świętej Ro
dziny. Po Pieterze Brueglu Starszym nider
landzką rzeczywistośćunieśmiertelniali na
swych płótnach jego synowie, a w następ
nym stuleciu także wnukowie oraz prawnu
kowie, tworząc znanądo dziś rodzinęmalar
skąBrueghlów.
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