
Elżbieta Matyaszewska – histo
ryk sztuki, doktor nauk humanistycz
nych, absolwentka historii sztuki Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go Jana Pawła II. Były pracownik
Instytutu Leksykografii KUL – re
daktorka i autorka haseł z zakresu
sztuki religijnej, zamieszczonych
w Encyklopedii Katolickiej. Przez la
ta współpracowała z redakcjami lu
belskich i warszawskich periodyków,
publikując relacje z wystaw sztuki
dawnej i współczesnej, a także cy
kliczne teksty z zakresu historii ubio
ru, mody i rzemiosła artystycznego.
W ramach prac związanych z gro
madzeniem informacji o stratach
kultury polskiej, prowadzonych przez
Wydział do spraw Strat Wojennych
Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa
Narodowego, przygotowała kilka
dziesiąt kart obiektów rzeźbiarskich
z XIX i XX wieku utraconych pod
czas II wojny światowej. Obecnie
współpracuje z Instytutem Sztuki
PAN w Warszawie, a także Redak
cją Polskiego Słownika Biograficz
nego, pisząc biogramy polskich ar
tystów, przewidziane do kolejnych
tomów obu słowników. Utrzymuje
stały kontakt jako wykładowca z Uni
wersytetem Trzeciego Wieku w Lu
blinie, Tomaszowie Lubelskim
oraz Świdniku, a także z Filharmo
nią Lubelską, przygotowując tam,
w ramach Akademii Muzyki i Pla
styki, prezentacje z zakresu sztuk
plastycznych, wpisujące sięw okre
ślone tematy muzyczne (oferta jest
skierowana do szkół ponadpodsta
wowych Lublina i regionu). Od pa
ru lat związana jest z Domem Kul

tury LSM w Lublinie, gdzie w ra
mach tematów przewodnich
„Niespiesznie po Lublinie”, „Czy ar
tysta może być kobietą”, „Galeria ar
cydzieł”, prowadzi cykliczne wykła
dy z historii sztuki, popularyzujące
wiedzę o znanych i mniej znanych
artystach oraz artystkach, a także
wybranych arcydziełach sztuki eu
ropejskiej.

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 popu
larnonaukowych z zakresu ikonografii
chrześcijańskiej i malarstwa polskie
go. Jest członkiem Stowarzyszenia
Historyków Sztuki.
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CZWARTKI ZE SZTUKĄ

Po wakacyjnej przerwie wracamy także do drugiego cyklu, zatytułowa
nego „Biblia w obrazach”, prezentowanego w Domu Kultury LSM w ramach
„Czwartków ze sztuką”. W tym roku będzie on obejmował zagadnienia zwią
zane ze sztukami pięknymi, inspirowanymi tekstami zawartymi w Nowym
Testamencie, a także w księgach apokryficznych oraz ewangeliach, które
nie weszły do kanonu biblijnego. Przedmiotem naszego zainteresowania bę
dą różnorodne wytwory sztuk plastycznych, przechowywane w muzeach,
bądź znajdujące się wciąż we wnętrzach sakralnych jako przedmioty po
wszechnego kultu.

fot. Paweł Matyaszewski
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Dziewiętnastowieczne starania
o nowe oblicze sztuki religijnej

Jako wstęp do owych rozważań
można potraktować szeroko zakro
joną dyskusję o kondycji sztuki reli
gijnej drugiej połowy XIX wieku, pro
wadzoną na łamach polskiej prasy
katolickiej oraz podczas organizowa
nych wtedy wieców katolickich. Te
działania miały być wyrazem walki
o nowe oblicze sztuki religijnej, a tak
że swoistym antidotum na zbytnie
zeświecczenie ówczesnej Europy,
w tym także Polski.

Druga połowa wieku XIX
w Polsce była okresem powszech
nie panującego w malarstwie hi
storyzmu i realizmu. Tematy reli
gijne podejmowano wówczas o wie
le rzadziej, a jeśli już, to
w kostiumie historycznym lub,
szczególnie pod koniec wieku,
w wersji naturalistycznonarodo
wej. Zresztą nie tylko u nas sztuka
religijna przeżywała wówczas po
ważny kryzys, o czym świadczyły
chociażby ówczesne wystawy ma
larstwa, gdzie obrazów ilustrują
cych czy komentujących podsta
wowe zagadnienia ze sfery wiary
było raczej niewiele. Zauważał to
Stanisław Tomkowicz, pisząc w
roku 1888, w relacji z międzyna
rodowej wystawy sztuki w Mona
chium, co następuje: „Przykre uczu
cie ogarnia wierzącego chrześcija
nina, gdy zwiedza wystawy
tegoczesne: dzieł sztuki religijnej
spotyka na nich dziwnie mało, je
żeli je w ogóle spotyka; a te rari
nantes in gurgite vasto są zwykle
tyloma tylko dowodami więcej, że
duch religijności upadł wśród świa
ta artystów, a więc i wśród społe
czeństwa inteligentnego, którego oni
są częścią. Przedmioty religijne, któ
re przez tyle wieków były głównem
dla nich źródłem natchnienia, od pew
nego czasu niem być przestały.[...]”.

Nawet jeśli na owych wysta
wach pojawiały się dzieła sztuki
podejmujące tak istotny dla spo
łeczności katolickiej temat, to zbyt
często raziły one dosadnym reali
zmem oraz cielesną obfitością. We
dług ówczesnych krytyków sztuki
to właśnie „[...] duch absolutnego
historycznego realizmu wyklucza
je na zawsze ze sfery chrześcijań
skiego kościelnego kultu. Jakiż bi
skup, jakiż kapłan katolicki pozwo
li kiedy na to, aby Chrystus panu
jący na jego ołtarzu był nie Synem
Bożym, ukrzyżowanym Odkupicie
lem, Alfą i Omegą boskiego porząd
ku wszechtworzenia, ale po prostu
jakimś tylko [...] Sokratesem, o ty
le pono wyższym od nich, że póź
niejszym, a zatem wedle teorji cią
głego postępu przedstawiającym
czystszą prawdę? Któryż biskup,
lub kapłan ludu katolickiego, da
miejsce w swej świątyni Madon
nie, nie tej, która jest królową anio
łów, męczenników i dziewic, ale
tej, która urokiem spojrzenia,
wdziękiem i obfitością cielesnej
formy, niby jakaś Afrodyta, potra
fi tylko wzniecać i poruszać ziem
skie uczucia?”.

Te i inne pytania dały istotny
bodziec do rozpoczęcia szeroko za
krojonej dyskusji o tym, jakie ob
razy zasługują na miano sakral
nych, a które tylko z pozoru taki
mi są. Rozważania na ten temat
toczyły się głównie na łamach pra
sy katolickiej, angażując jednak nie
tylko osoby duchowne, ale też zna
nych ówcześnie krytyków sztuki.
Nasilenie się tej dyskusji przypa
dło na sam początek lat osiemdzie
siątych, a trwało długo jeszcze po
śmierci Jana Matejki, który przez
lata nadawał ton polskiemu malar
stwu.




