
Elżbieta Matyaszewska – historyk
sztuki, doktor nauk humanistycznych, ab
solwentka historii sztuki Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. By
ły pracownik Instytutu Leksykografii KUL
– redaktorka i autorka haseł z zakresu
sztuki religijnej, zamieszczonych w En
cyklopedii Katolickiej. Przez lata współ
pracowała z redakcjami lubelskich i war
szawskich periodyków, publikując rela
cje z wystaw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu histo
rii ubioru, mody i rzemiosła artystyczne
go. W ramach prac związanych z groma
dzeniem informacji o stratach kultury
polskiej, prowadzonych przez Wydział do

spraw Strat Wojennych Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowe
go, przygotowała kilkadziesiąt kart obiektów rzeźbiarskich z XIX i XX
wieku utraconych podczas II wojny światowej. Obecnie współpracuje
z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, a także Redakcją Polskiego Słow
nika Biograficznego, pisząc biogramy polskich artystów, przewidziane
do kolejnych tomów obu słowników. Utrzymuje stały kontakt jako wy
kładowca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Lublinie, Tomaszowie
Lubelskim oraz Świdniku, a także z Filharmonią Lubelską, przygotowu
jąc tam, w ramach Akademii Muzyki i Plastyki, prezentacje z zakresu
sztuk plastycznych, wpisujące się w określone tematy muzyczne (oferta
jest skierowana do szkół ponadpodstawowych Lublina i regionu). Od
paru lat związana jest z Domem Kultury LSM w Lublinie, gdzie w ra
mach tematów przewodnich „Niespiesznie po Lublinie”, „Czy artysta
może być kobietą”, „Galeria arcydzieł”, prowadzi cykliczne wykłady z hi
storii sztuki, popularyzujące wiedzę o znanych i mniej znanych arty
stach oraz artystkach, a także wybranych arcydziełach sztuki europejskiej.

Jest autorką książki „Wierzę w cuda nie od dziś”. Religia w życiu
i twórczości Jana Matejki (Lublin 2007), współautorką albumowego
opracowania Matejko. Obrazy olejne. Katalog (Warszawa 1993), autor
skich rozdziałów w kilku publikacjach zbiorowych dotyczących ikono
graficznej obecności zwierząt w dziełach sztuki, referatów posesyjnych
podejmujących problematykę sztuki religijnej oraz kilkudziesięciu pu
blikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ikonografii chrze
ścijańskiej i malarstwa polskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Histo
ryków Sztuki.
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Potomkowie Kaina uchodzili za ludzi
złych i zepsutych. Tak mocno rozczarowali
BogaStwórcę,żepostanowiłOnzgładzićnie
tylkocałe„Kainoweplemię”,aleteżusunąć
wszelkieinneistotyżyjącenaZiemi,oszczę
dzającjedynieNoego,któregouważałzaczło
wieka pobożnego i sprawiedliwego. By go
ocalić,BógnakazałNoemuzbudowaniewiel
kiej, 130metrowej i trzypiętrowejarki,od
powiednionasmołowanej,bymogłabardzo
długo utrzymywać sięna wodzie. Do owej
arkiNoemiałwprowadzićcałąswąrodzinę
ipoparzewszelkiegogatunkuptactwaizwie
rząt,iwtensposóbprzetrwaćwielkipotop.

HistoriaNoegoorazpowszechnego
potopu,opisananakartachKsięgiRodzaju
interesowałaartystówjużod wczesnegośre
dniowiecza.Przedstawianonajczęściejmo
ment budowy arki, która w wielu ujęciach
przypominaławielopiętrowydom,przykry
tydwuspadowymdachem.Równiechętnie
artyściukazywaliwswychdziełachmalow
niczywidokwprowadzaniadońróżnorod
nychgatunkówzwierząt, idącychpotrapie
wparachorazptaków,wlatującychbezpo
średnio do wnętrza przez nieliczne okna.
Gdytenpływającydombyłgotów,awybra
ni ludzie i wszystkie zwierzęta bezpieczne
wjegownętrzu,Bógzesłałnagrzesznązie
mięulewne deszcze, padające bez przerwy

przez40dniityleżnocy,usuwającwtenspo
sób wszelkie śladyżycia na Ziemi  jedynie
arkaNoegokołysałasiębezpieczniepowzbu
rzonychwodach.Chaospanującynaziemi,
gdytacorazbardziejpogrążałasięwodmę
tachpowszechnegopotopu,fascynowałtwór
ców, stając sięmotywem dla bardzo wielu
dziełartystycznych. Szczególnie ekspresyj
nescenyludziwalczącychzżywiołemiszu
kającychskrawkasuchego,bezpiecznegolą
du, tworzyli artyści epoki baroku oraz ro
mantyzmu.

DalszedziejeNoegoijegorodziny,
uratowanychzpotopu,rozgrywająsię jużpo
opadnięciuwód,gdymożnabyłoopuścićar
kę.PozłożeniudziękczynieniaBoguizawar
ciu z Nim nowego przymierza, przez arty
stówukazywanegonajczęściejwformietę
czy łączącej nieboskłon z ziemią, Noe, jego
żona,trzejsynowiezżonamizaczęlinano
wo zaludniać wysychającą powoli ziemię,
czyniącjąsobiepoddaną, jakwcześniejzro
bilitoAdamiEwa.Uprawialirolę,hodowa
li zwierzęta,budowalidomostwadlawciąż
powiększających się rodzin. Uprawiali też
winorośl,bypóźniejzjejowocówwyrabiać
wino. Napój wspaniały, choć, jak pokazuje
historialeciwegojużwtedyNoego,jegonad
używaniemożeprowadzićdowstydliwych
epizodów,kończącychsięrodzinnymkon
fliktem. Upojenie sięwinem przez Noego
stałosiętematemniezwyklechętniepodej
mowanym przez twórców wielu epok, za
równomalarzy,jakirzeźbiarzy.

KolejnewersyKsięgiRodzajuprzy
nosiły coraz to nowe historie, pozwalające
artystomróżnychepoknatworzeniewspa
niałych dzieł inspirowanych opowieściami
o historii wieży Babel, przybliżające dzieje
zniszczeniaSodomyiGomory,czyteżuka
zującehistoriężyciaAbrahama,pierwszego
patriarchyStaregoTestamentu.
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