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– historyk sztuki, doktor nauk huma
nistycznych, absolwentka historii sztu
ki Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego Jana Pawła II. Były pracow
nik Instytutu Leksykografii KUL –
redaktorka i autorka haseł z zakre
su 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 groma
dzeniem informacji o stratach kul
tury polskiej, prowadzonych przez
Wydział do spraw Strat Wojennych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przygotowała kilkadzie

siąt kart obiektów rzeźbiarskich z XIX
i XX wieku utraconych podczas II woj
ny światowej. Obecnie współpracuje
z Instytutem Sztuki PAN w Warsza
wie, a także Redakcją Polskiego Słow
nika Biograficznego, pisząc biogramy
polskich artystów, przewidziane do ko
lejnych tomów obu słowników. Utrzy
muje stały kontakt jako wykładowca
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim
oraz Świdniku, a także z Filharmo
nią Lubelską, przygotowując tam,
w ramach Akademii Muzyki i Plasty
ki, prezentacje z zakresu sztuk pla
stycznych, wpisujące się w określo
ne tematy muzyczne (oferta jest skie
rowana do szkół ponadpodstawowych
Lublina i regionu). Od paru lat zwią
zana jest z Domem Kultury LSM
w Lublinie, gdzie w ramach tematów
przewodnich „Niespiesznie po Lubli
nie”, „Czy artysta może być kobietą”,
„Galeria arcydzieł”, prowadzi cyklicz
ne wykłady z historii sztuki, populary
zujące wiedzę o znanych i mniej zna
nych artystach oraz artystkach, a tak
że wybranych arcydziełach sztuki
europejskiej.

Jest autorką książki „Wierzę w cu
da nie od dziś”. Religia w życiu i twór
czości Jana Matejki (Lublin 2007),
współautorką albumowego opracowa
nia Matejko. Obrazy olejne. Katalog
(Warszawa 1993), autorskich rozdzia
łów w kilku publikacjach zbiorowych
dotyczących ikonograficznej obecno
ści zwierząt w dziełach sztuki, refe
ratów posesyjnych podejmujących
problematykę sztuki religijnej oraz
kilkudziesięciu publikacji nauko
wych i popularnonaukowych z za
kresu ikonografii chrześcijańskiej
i malarstwa polskiego. Jest człon
kiem Stowarzyszenia Historyków
Sztuki.
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W sztuce chrześcijańskiej temat
Świętej Rodziny, w samodzielnym uję
ciu ikonograficznym obejmującym je
dynie 3 osoby: Jezusa, Maryję oraz św.
Józefa, został wyodrębniony z wcze
śniejszych, pokrewnych przedstawień,
czyli Bożego Narodzenia, Adoracji pa
sterzy, Pokłonu trzech mędrców, czy
inaczej — Pokłonu trzech króli oraz
Ucieczki do Egiptu. Nierzadko też był
częścią składową cykli ilustrujących ży
cie Maryi, dzieciństwo Jezusa lub uka
zujących epizody z żywota św. Józefa.
Od około XV w. przedstawienia Świę
tej Rodziny określano także terminem
„Trinitas terrestris” i jako „Trójcę ziem
ską” umieszczano poniżej wyobrażeń
niebiańskiej Trójcy Świętej. W takim
ujęciu Jezus, będąc częścią obu moty
wów, stawał się jednocześnie łączni
kiem między nimi — najczęściej był
przedstawiany między Maryją a św. Jó
zefem, tworząc „Trinitas terrestris” w ukła
dzie poziomym i równocześnie dopełnia
jąc „Trójcę niebiańską” skomponowaną
w linii pionowej (ciekawym przykładem
takiego ujęcia jest obraz Bartolomea Es
tebana Murilla, „Dwie Trójce” z około 1682
roku). Tak interpretowany motyw był
szczególnie popularny we flamandzkich
kręgach artystycznych, w Europie Środ
kowej rozpropagowany za sprawą m.in.
Franciszka Salezego i jego dzieła Entre
tiens spirituels.

Zgodnie z biblijną chronologią, iko
nografię Świętej Rodziny rozpoczyna
scena ucieczki do Egiptu — najstarszy
przykład tego ujęcia odnajdujemy na
wczesnochrześcijańskiej mozaice z ba
zyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie.
W średniowieczu temat pojawiał się
w zarówno w rzeźbie, witrażach, jak
i dziełach malarskich. W większości
przedstawień ukazywano młodziutką
Maryję z Dzieciątkiem na rękach, sie
dzącą na osiołku oraz św. Józefa w po

deszłym wieku, idącego obok, często
wspierającego się na lasce pielgrzymiej
i niosącego sakwę podróżną. Epizodem
równie chętnie ilustrowanym był odpo
czynek Świętej Rodziny podczas podró
ży do Egiptu, często będący pretekstem
do skomponowania wdzięcznej sceny
rodzajowej na tle pięknego krajobrazu.
Były to na przykład przedstawienie
w parku z fontanną, przy której Mary
ja ochlapuje wodą nagie Dzieciątko,
bądź bardziej intymna kompozycja, uka
zująca Maryję karmiącą Dzieciątko oraz
św. Józefa, z miłością i oddaniem spo
glądającego na nich. Równie rodzajo
wy charakter mają dzieła ilustrujące po
wrót Świętej Rodziny do Galilei — naj
częściej powielanym schematem była
scena przedstawiająca Maryję i św. Jó
zefa idących przed siebie wraz z kilku
letnim Jezusem, którego trzymają za
ręce. W takim ujęciu całej trójce cza
sem towarzyszy pies.

Wielu artystów, inspirowanych
apokryficznymi tekstami opisującymi
dzieciństwo Jezusa, tworzyło obrazy bę
dące ilustracją życia Świętej Rodziny
jeszcze na wygnaniu, albo w Nazarecie,
już po powrocie do Galilei. Wśród pla
stycznych zapisów artystycznych wy
obrażeń o ich codzienności powtarzały
się zwłaszcza tematy ukazujące kilku
letniego Jezusa spędzającego czas
w warsztacie św. Józefa lub uczącego
się i pracującego razem z nim przy cie
sielskim stole. Równie często powtarza
ły się kompozycje przedstawiające Ma
ryję, Jezusa i św. Józefa, siedzących przy
stole podczas skromnego posiłku.

Popularnym schematem przedsta
wieniowym, powielanym w drukach
ulotnych i dewocyjnych, były sceny,
w których Maryja i św. Józef prezentu
ją stojące lub trzymane na rękach Dzie
ciątko, czasem też oboje towarzyszą Mu
w zabawie.
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