
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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Gdy w roku 1571 w miejscowości
Caravaggio, leżącej niedaleko Medio
lanu, w rodzinie Ferma Merisiego,
miejscowego architekta i zarządcy
dworu markiza Francesca Sforzy, przy
szedł na świat kolejny chłopiec, nikt
nie przypuszczał, że z tego czarnowło
sego urwisa wyrośnie kiedyśgenialny
malarz. Na chrzcie otrzymał imięMi
chelangelo, ale w dziejach sztuki zapi
sał się jako Caravaggio, unieśmiertel
niając także w ten sposób nazwęmia
steczka, z którego pochodził. Gdy
przyszły artysta miał niespełna pięć
lat, Mediolan i okolice nawiedziła dżu
ma, która pochłonęła tysiące ofiar,
w tym jego ojca oraz dziadka. Matka,
pozostawszy sama z dziećmi, z ulgą
odetchnęła, gdy udało się jej umieścić
Michelangela „w terminie” u medio
lańskiego malarza Simona Peterzona
 to właśnie tam rozpoczęła się, pełna
wyjątkowych zwrotów i spektakular
nych upadków, artystyczna droga Ca
ravaggia.

Z Mediolanu młodziutkiego i jesz
cze nikomu nieznanego adepta sztu
ki los rzucił do Rzymu, ówczesnego
centrum kulturalnego Włoch i naj
ważniejszego punktu na mapie chrze
ścijaństwa. Na przełomie XVI i XVII
wieku było to miasto wspaniałe, choć
pełne kontrastów. Z jednej strony nisz
czejące budowle starożytne i pełne nę
dzarzy przedmieścia, z drugiej zaśdo
piero co wzniesione, uderzające prze
pychem pałace dostojników kościelnych
oraz potężne świątynie wypełnione
dziełami sztuki sakralnej. Rozmach,
z jakim kolejni papieże rozbudowy

wali Państwo Kościelne, wymagał za
angażowania wielu dziesiątków archi
tektów, malarzy i złotników, którzy
musieli sprostać rozlicznym zamówie
niom, nieustannie płynącym z rezy
dencji kościelnych dostojników. Jak
podają zachowane archiwalia, w Rzy
mie pracowało wówczas ponad dwa
tysiące malarzy i właśnie do tego licz
nego grona dołączyłw latach 90tych
Michelangelo Merisi da Caravaggio,
licząc, że jego talent zostanie wkrótce
dostrzeżony i sowicie nagrodzony.

Początkowo, nie mając kon
kretnych zleceniodawców, malował
głównie kompozycje rodzajowe, z wy
razistymi postaciami, wydobytymi
z ciemnego tła za pomocą jasnych plam
punktowego światła. Bohaterami tych
obrazów byli zwyczajni ludzie, spędza
jący czas na graniu w karty, popijaniu
wina czy teżwróżeniu z ręki. Ta tema
tyka uległa zdecydowanej zmianie, gdy
Caravaggio został dostrzeżony przez
mecenasów z kręgów kościelnych. Je
go płótna zaczęły wypełniać postaci
znane ze Starego i Nowego Testamen
tu ukazane w scenach pełnych drama
tyzmu i światłocieniowych kontrastów.
Jednym z ważniejszych protektorów
młodego, obiecującego malarza stał
siękardynałFrancesco Maria del Mon
te, który jako pierwszy rozpoznałw tym
nieokrzesanym, chmurnym awantur
niku genialnego artystę. Przez kolej
ne lata Caravaggio, choć los nie szczę
dziłmu przykrych doświadczeń, udo
wadniał swymi arcydziełami, że
kardynał co do niego sięnie mylił, i że
postawiłna właściwego artystę.

Caravaggio – „enfant terrible”
w łoskiej sztuki kontrreformacyjnej?
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