
Elżbieta Matyaszewska – histo
ryk sztuki, doktor nauk humani
stycznych, absolwentka historii
sztuki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II. Były
pracownik Instytutu Leksykografii
KUL – redaktorka i autorka haseł
z zakresu sztuki religijnej, zamiesz
czonych w Encyklopedii Katolic
kiej. Przez lata współpracowała z re
dakcjami lubelskich i warszawskich
periodyków, publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu
historii ubioru, mody i rzemiosła
artystycznego. W ramach prac zwią
zanych z gromadzeniem informa
cji o stratach kultury polskiej, pro
wadzonych przez Wydział do spraw
Strat Wojennych Ministerstwa Kul
tury I Dziedzictwa Narodowego,
przygotowała kilkadziesiąt kart
obiektów rzeźbiarskich z XIX i XX
wieku utraconych podczas II woj
ny światowej. Obecnie współpracu
je z Instytutem Sztuki PAN w War
szawie, a także Redakcją Polskiego
Słownika Biograficznego, pisząc

biogramy polskich artystów, prze
widziane do kolejnych tomów obu
słowników. Utrzymuje stały kon
takt jako wykładowca z Uniwersy
tetem Trzeciego Wieku w Lublinie,
Tomaszowie Lubelskim oraz Świd
niku, a także z Filharmonią Lubel
ską, przygotowując tam, w ramach
Akademii Muzyki i Plastyki, pre
zentacje z zakresu sztuk plastycz
nych, wpisujące się w określone te
maty muzyczne (oferta jest skiero
wana do szkół ponadpodstawowych
Lublina i regionu). Od paru lat
związana jest z Domem Kultury
LSM w Lublinie, gdzie w ramach
tematów przewodnich „Niespiesz
nie po Lublinie”, „Czy artysta mo
że być kobietą”, „Galeria arcydzieł”,
prowadzi cykliczne wykłady z hi
storii sztuki, popularyzujące wie
dzę o znanych i mniej znanych ar
tystach oraz artystkach, a także wy
branych arcydziełach sztuki
europejskiej.

Jest autorką książki „Wierzę
w cuda nie od dziś”. Religia w ży
ciu i twórczości Jana Matejki (Lu
blin 2007), współautorką albumo
wego opracowania Matejko. Obra
zy olejne. Katalog (Warszawa 1993),
autorskich rozdziałów w kilku pu
blikacjach zbiorowych dotyczących
ikonograficznej obecności zwierząt
w dziełach sztuki, referatów pose
syjnych podejmujących problema
tykę sztuki religijnej oraz kilkudzie
sięciu publikacji naukowych i po
pularnonaukowych z zakresu
ikonografii chrześcijańskiej i ma
larstwa polskiego. Jest członkiem
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

W Domu Kultury LSM przy ulicy Konrada Wallenroda 4a w Lublinie, po
cząwszyod21września2017roku,rozpoczniesiękolejnycyklspotkańprowadzo
nychprzezhistorykasztukidrElżbietęMatyaszewską,mającychnaceluprzybli
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wykładów połączonych z prezentacjąmultimedialnązabierani będąna wirtual
ny spacer do świata obrazów, rzeźb oraz w architektonicznąprzestrzeń, by po
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drówkiwświeciesztukipoświęconezostanądwómnurtomtematycznym.

Zadaniem pierwszego, noszące
go tytuł „Wielcy mistrzowie
i ich dzieła”, będzie zaprezento
wanie wybitnych twórców
i twórczyń europejskich, w tym
także polskich, których nazwiska
zostały na stałe wprowadzone do
annałów opisujących dzieje sztu
ki europejskiej, choć z pewnością
pojawią się i tacy, których działal
ność odnotowano też na innych kon
tynentach. W prezentowanym materiale
zostaną ujęte fakty z ich życia, mające wpływ
na działalność artystyczną, ale też pozwa
lające lepiej poznać epokę, w której przy
szło im tworzyć. Wśród omawianych po
staci znajdą się najbardziej uznani mala
rze, tworzący obrazy podziwiane obecnie
w największych muzeach świata, niezwy
kle utalentowani, choć czasem trochę za
pomniani rzeźbiarze, o istnieniu których
nieustannie przypominają ich trójwymia
rowe dzieła, a także architekci, pozostawia
jący świadectwa swego kunsztu w wielu
miejscach na świecie.

Drugi nurt tematyczny określony ty
tułem „Biblia w obrazach” będzie obej
mował zagadnienia związane ze sztukami
pięknymi, inspirowanymi tekstami biblij
nymi. Przedmiotem zainteresowania będą
tu zarówno wytwory sztuki malarskiej,
z uwzględnieniem arcydzieł techniki ilumi

natorskiej oraz malowideł ściennych,
jak i rozliczne przykłady dzieł rzeź

biarskich, przechowywanych
w muzeach, bądź znajdujących
się we wnętrzach sakralnych
i będących wciąż przedmiotem
kultu. Bezpośrednie źródło lite
rackie dla owych plastycznych

wytworów artystycznych stano
wią nie tylko księgi Starego i No

wego Testamentu, ale też teksty apo
kryficzne oraz ewangelie, które nie weszły
do kanonu biblijnego. Mówiąc o sztuce in
spirowanej Starym Testamentem musimy
pamiętać, że został on spisany dla Izraeli
tów, których religia wyklucza przecież spo
rządzanie jakichkolwiek wyobrażeń Boga.
Rozpowszechnianie ikonografii starotesta
mentowej zawdzięczamy zatem sztuce chrze
ścijańskiej. To na potrzeby tej religii i dla
jej wyznawców artyści tworzyli swe dzieła,
korzystając z tekstów tak ważnych dla He
brajczyków. Cechą wspólną niemal wszyst
kich epizodów zaczerpniętych z ksiąg Sta
rego Testamentu było nawiązywanie do
nich w Nowym Testamencie oraz odczyty
wanie ich według klucza chrystologiczne
go. Plastyczny wymiar Nowego Testamen
tu wyraził się głównie w przedstawieniach
z dziejów życia Matki Bożej oraz wybra
nych epizodów z życia Chrystusa oraz jego
uczniów.
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Początek XX wieku był dla sztuki
europejskiej czasem dominanty Paryża
jako najważniejszego ośrodka, w którym
powstawały i mieszały sięwszystkie naj
nowsze prądy artystyczne. Do tego owia
nego legendąmiasta przybywali artyści
z wielu zakątków świata, mając nadzie
ję na znalezienie lepszego rynku zbytu
dla swych dzieł oraz skonfrontowania
własnych dokonań artystycznych z cał
kiem już nowoczesnymi, europejskimi
trendami. Przybywali do Paryża, żywiąc
przekonanie, że właśnie tu odnajdąwy
jątkowe inspiracje dla swego tworzenia.
Ważnym bodźcem była też chęć znale
zienia siępośród tych wszystkich „braci
w sztuce”, zajmujących w pierwszej po
łowie XX wieku liczne pracownie w osła
wionej dzielnicy Montparnasse.

Wśród wielu adeptów sztuki, róż
nej zresztąnarodowości, nie brakowało
też utalentowanych artystek – jedne
przyjeżdżały do Paryża na chwilę, inne
zostawały w tym magicznym mieście na
stałe. Zarówno jedne, jak i drugie pełny
mi garściami czerpały z doświadczeń
tych nauczycieli, którzy zdecydowali się
pochylić nad potrzebami plastycznie
uzdolnionych kobiet, osiągających, nie
kiedy w bardzo krótkim czasie, wysoki
poziom warsztatowy i nierzadko wyjąt
kową indywidualność twórczą. Poza ma
jącą jużugruntowanąpozycjęOlgąBo
znańską, w Paryżu lat 20tych działały
też Maria Melania Mutermilch, znana
jako Mela Muter (18761967) oraz Han
na RudzkaCybisowa (18971988).

Pierwsza z nich pochodziła z zamoż
nej rodziny żydowskiej, mieszkającej
w Warszawie. Jej ojciec Fabian Klingsland
byłnie tylko dobrze prosperującym kup
cem, ale też wrażliwym na literaturę
i sztukęmecenasem, wspierającym kil
koro warszawskich twórców. Był teżwiel
kim entuzjastą plastycznego talentu

jednej ze swych licznych córek, akcep
tującym jej dążenia w uzyskaniu odpo
wiedniego wykształcenia artystycznego.
Maria Melania, po początkowych stu
diach malarskich w warszawskiej Szko
le Miłosza Kotarbińskiego, w roku 1901
wyjechała na dalsze studia do Paryża
i tam już tworzyła do końca życia, prze
chodząc od rozświetlonego impresjoni
zmu, poprzez symboliczny, naznaczony
fowizmem ekspresjonizm, do syntetycz
nego, kubizującego koloryzmu. Druga
z naszych bohaterek – Hanna Rudzka
Cybisowa  w początkowym okresie swe
go artystycznego życia związana była
z Lublinem. Tutaj mieszkała od najmłod
szych lat i tu, w trakcie nauki w gimna
zjum filologicznym, rozpoczęła prywat
ne lekcje rysunku i malarstwa w pracow
niach Władysława Barwickiego oraz
Henryka Wiercieńskiego. Po ukończe
niu szkoły średniej rozpoczęła studia ar
tystyczne w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych, pod kierunkiem Miłosza Ko
tarbińskiego. Niestety, ze względów eko
nomicznych musiała je po trzech latach
przerwać. Wróciwszy do Lublina ukoń
czyła kurs dla nauczycieli rysunków i na
stępnie rozpoczęła pracę w lubelskim
gimnazjum żeńskim. Dopiero w roku
1921, dzięki wsparciu rodziny, ponow
nie zaczęła studia artystyczne, tym ra
zem w Krakowie. Dalsze losy rzuciły ją
do Paryża, gdzie pojechała jako pełno
prawny członek grupy artystycznej sku
pionej wokół Józefa Pankiewicza, zna
nej pod nazwą Komitet Paryski. Mło
dych adeptów sztuki nazywano też
kapistami. Prowadzone przez Pankie
wicza zajęcia odbywały się w jego pra
cowni przy rue d’Alesia 130 – było to
głównie malowanie z żywego modela ak
tów i portretów. W godzinach wieczor
nych studenci zazwyczaj kopiowali dzie
ła dawnych mistrzów w Luwrze.

Mela Muter i Hanna RudzkaCybisowa
 dwie damy malarstwa polskiego w Paryżu
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