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– historyk sztuki, doktor nauk hu
manistycznych, absolwentka histo
rii sztuki Katolickiego Uniwersyte
tu 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 informacji
o stratach kultury polskiej, prowa
dzonych 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 bio

gramy polskich artystów, przewi
dziane 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 tema
tów przewodnich „Niespiesznie po
Lublinie”, „Czy artysta może być
kobietą”, „Galeria arcydzieł”, pro
wadzi cykliczne wykłady z historii
sztuki, popularyzujące wiedzę o zna
nych i mniej znanych artystach oraz
artystkach, a także wybranych ar
cydziełach 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.
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Król Salomon i czasy
bohaterów ludu izraelskiego

Najmłodszym synem Batszeby
i króla Dawida był Salomon i to wła
śnie on, odziedziczywszy po ojcu
przewodnictwo nad ludem Izraela,
został namaszczony na ich kolejne
go, prawowitego króla. Panował
w Izraelu przez około 40 lat, zapi
sując się w pamięci swego narodu
jako władca obdarzony szczególną
mądrością i sprawiedliwością. Ten
wyjątkowy dar rozróżniania dobra
od zła otrzymał od Jahwe, jako do
wód boskiej opieki nad Izraelczyka
mi. Salomon nie tylko mądrze kie
rował swoim ludem, rozstrzygając
najtrudniejsze spory, ale też to jego
zasługą było zbudowanie świątyni
do przechowywania Arki Przymie
rza  spełnił w ten sposób marzenie
Dawida, jego poprzednika na kró
lewskim tronie i ojca zarazem.
Osławiona mądrość Salomona,
opisana na kartach Starego Testa
mentu, wzbudzała zrozumiałe zain
teresowanie artystów z różnych krę
gów kulturowych. Na przestrzeni wie
lu wieków powstawały więc sceny
ilustrujące owe „salomonowe” roz
wiązania, zastosowane w konkret
nych sytuacjach, jak to na przykład
miało miejsce w sporze dwóch ma
tek o jedno żywe dziecko. Przedmio
tem zainteresowanie twórców było
także wystawne życie króla Salomo
na i jego bogactwo, ukazane w sce
nie przyjęcia, przygotowanego na
cześć królowej Saby, która zawitała
na dwór osławionego władcy Izraela.
Tematem dzieł malarskich wielu twór
ców było też bałwochwalstwo Salo
mona – składanie czci posągom bóstw
pogańskich stało się przyczyną od
wrócenia się Boga on narodu wybra
nego oraz, prorokowany Salomono
wi, rozpad królestwa Izraela – jedy
nie Judea i Jerozolima miały pozostać
w rękach jego spadkobierców.

Karty Starego Testamentu za
wierają również historie wielu osób,
które wpisywały się w dzieje ludu
izraelskiego, odgrywając nierzadko
rolę lokalnych idoli, stawianych za
wzór kolejnym pokoleniom. Jednym
z takich pozytywnych bohaterów,
uważanych za wzór synowskiej tro
skliwości, był Tobiasz, młodszy syn
pobożnego Żyda z pokolenia Nefta
lego, żyjącego w Niniwie i także ma
jącego na imię Tobiasz. Gdy Tobiasz
senior stracił nie tylko majątek, ale
też i wzrok, poprosił Jahwe o pomoc.
Bóg nie zostawił go w potrzebie i wy
słał Tobiaszajuniora na poszukiwa
nie skutecznego środka na ślepotę.
Jego wędrowanie w towarzystwie
Archanioła Rafała, który z polece
nia Jahwe opiekował się młodzień
cem, nie ujawniając swej tożsamo
ści, połów wielkiej ryby oraz wypę
dzenie demona z ciała przyszłej żony
Sary, stały się inspiracją dla wielu
artystów, zwłaszcza doby nowożytnej.
Wśród starotestamentowych bo
haterów znalazły się także kobiety,
między innymi Judyta oraz Estera.
Pierwsza z nich była mieszkanka Be
tulii  wdową która, by ratować swo
je miasto od asyryjskich najeźdźców,
rozkochała w sobie ich dowódcę,
a następnie go zabiła. Postrzegana
jako symbol cnoty odnoszącej zwy
cięstwo nad złem i niegodziwością,
była bardzo chętnie przedstawiana
przez artystów, głównie w scenach
z Holofernesem, rozgrywających się
w obozie Asyryjczyków. Druga z bo
haterskich kobiet – Estera  była
młodą Izraelitką, która dzięki swej
odwadze i determinacji uratowała
swych rodaków przed nieuchronną
śmiercią, wstawiając się za nimi
u perskiego króla Ahaswera.
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