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– historyk sztuki, doktor nauk hu
manistycznych, absolwentka histo
rii sztuki Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego Jana Pawła II. By
ły 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.
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Na kartach Starego Testamentu
odnaleźćmożna historie wielu osób wy
wodzących się z ludu izraelskiego i od
grywających, poprzez swe życiowe do
świadczenia, rolę lokalnych bohaterów,
stawianych za wzór kolejnym pokole
niom. Wśród nich są zarówno dzielne
i dumne kobiety, jak i nieustraszeni, ale
posłuszni Bogu mężczyźni — prorocy oraz
zwykli członkowie ludu izraelskiego.
Wśród starotestamentowych bohaterek
na szczególnąuwagę zasługują Judyta,
Estera oraz Zuzanna. Pierwsza z nich
była mieszkankąBetulii — wdową, któ
ra, by ratować swoje miasto od asyryj
skich najeźdźców, rozkochała w sobie
ich dowódcę, a następnie go zabiła. Po
strzegana jako symbol cnoty odnoszą
cej zwycięstwo nad złem i niegodziwo
ścią, była bardzo chętnie przedstawiana
przez artystów — głównie w scenach
z Holofernesem — rozgrywających się
w obozie Asyryjczyków. Druga z boha
terskich kobiet – Estera — była młodą
Izraelitką, która dzięki swej odwadze
i determinacji uratowała swych roda
ków przed nieuchronną śmiercią, wsta
wiając się za nimi u perskiego króla Aha
swera. Artyści z ochotą ukazywali ją,
omdlewającąprzed swoim królem i mę
żem jednocześnie, gdy przyszła prosić
go o łaskędla swych rodaków, albo pod
czas uczty, gdy zdemaskowała niecne
zamiary fałszywego Hamana.

Księga Daniela oraz teksty apokry
ficzny przynoszą zaśopowieśćo pięknej
i bardzo cnotliwej Zuzannie, niesłusznie
oskarżonej o cudzołóstwo przez niego
dziwych i lubieżnych starców, należą
cych do wysokiej kasty sędziów. Ufając
w sprawiedliwość boską, Zuzanna wo
lała wybrać śmierć niż ulec ich namo
wom. Boskiej sprawiedliwości stała się

zadość, gdy do całej sprawy włączył się
młody prorok Daniel, wykazujący przed
tłumem, który chciałZuzannęukamie
nować, że to nie ona jest winna, tylko
starcy, którzy złożyli kłamliwe zeznania.
W efekcie to oni sami zostali osądzeni
i straceni, a Zuzanna stała się symbolem
cnotliwej czystości oraz wyrazem boskiej
sprawiedliwości. Jej historia była uwiecz
niana przez artystów od czasów sztuki
wczesnochrześcijańskiej – jedno z naj
starszych malowideł jej poświęconych
pochodzi z ok. IV w. i zostało wykonane
na ścianach Katakumby Priscilli w Rzy
mie. Przy okazji dziejów życia Zuzanny
zwracano teżuwagęna postaćproroka
Daniela, którego obecność na kartach
Biblii odnotowywała Księga jego imienia.

Mocno dydaktyczny wymiar mają
równieżdzieje Hioba, bogobojnegoŻy
da, który przez Boga zostałwystawiony
na liczne próby wierności. Hiob, nawet
wtedy, gdy stracił i zdrowie, i dzieci i ma
jątek nie przestałwierzyćw boską spra
wiedliwość, co zostało mu na koniec wy
nagrodzone przywróceniem tego wszyst
kiego, co wcześniej mu odebrano. Dzieje
Hioba przez stulecia fascynowały arty
stów, stając sięmotywem sztuk wszela
kich – obrazów, rzeźb, utworów scenicz
nych i muzycznych, a także literatury
oraz filmu.

Nie mniejsze zainteresowanie twór
ców wzbudzała historia proroka Jona
sza, wysłanego przez Boga do stolicy Asy
rii Niniwy, w celu przekazania jej miesz
kańcom proroctwa o rychłej zagładzie,
o ile nie zmienią swego niegodziwego
postępowania i nie zaprzestaną rozwią
złego życia. Dzieje owego posłannictwa
stały siękanwąwielu dziełplastycznych,
pochodzących z różnych epok stylowych.

SSppoottkkaanniiee zz hhiissttoorryykkiieemm sszzttuukkii

ddrr EEllżżbbiieettąą MMaattyyaasszzeewwsskkąą
BIBLIA W OBRAZACH

Biblijni bohaterowie
ludu izraelskiego

PIĄTEK ZE SZTUKĄ




