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E l ż b i e t a M a t y a s z e w s k a,
historyk sztuki,
doktor nauk huma
nistycznych. W la
tach 19851990
członkini ogólno
polskiego zespołu
badawczego przy
Instytucie Sztuki
PAN w Warszawie,

prowadzącego badania nad polskim
życiem artystycznym drugiej połowy
XIX wieku, w ramach programu wę
złowego Polska kultura narodowa, jej
percepcje i tendencje. W 19911993 se
kretarz naukowy zespołu przy Insty
tucie Sztuki PAN, przygotowującego
katalog dzieł malarskich Jana Matej
ki w związku z rocznicami 150lecia
urodzin i 100lecia śmierci artysty 
dwutomowa publikacja, do której na
pisała też kilkadziesiąt haseł katalogo
wych, została wydana w 1993 roku pod
tytułem Matejko. Obrazy olejne. Ka
talog. W latach 19922001 współpra
cowała z redakcjami lubelskich i war
szawskich periodyków (m.in. „Prze
gląd Akademicki”, „Dziennik
Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze Two
jego Domu”, „Dobre Wnętrze”, „Zabyt
kiHeritage”), publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu hi
storii ubioru, mody i rzemiosła arty
stycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat
utrzymuje aktywny kontakt z Instytu
tem Historii Sztuki KUL, uczestnicząc
w organizowanych sesjach naukowych
oraz działalności kulturalnonaukowej
na rzecz miasta Lublin. W roku 2008
koordynowała prace mające na celu
zorganizowanie przy Instytucie Histo
rii Sztuki KUL zajęć z historii sztuki

dla członków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, z którym współpracuje jako
wykładowca. Wykłada również dla
członków UTW w Tomaszowie Lubel
skim i Świdniku. Od roku 2011 prowa
dzi współpracę z Filharmonią Lubel
ską w ramach Akademii Muzyki i Pla
styki (oferta skierowana do szkół
ponadpodstawowych Lublina i regio
nu), przygotowując prezentacje z za
kresu sztuk plastycznych, wpisujące
się w określone tematy muzyczne. Po
nadto, w ramach działalności dydak
tycznej, prowadziła zajęcia obejmują
ce najważniejsze zjawiska z dziejów
sztuki nowoczesnej i najnowszej, za
równo polskiej, jak i powszechnej
w Wyższej Szkole HumanistycznoPrzy
rodniczej w Sandomierzu, wykłady
o sztukach pięknych dla członków Uni
wersytetu Otwartego KUL, a także za
jęcia specjalizacyjne na Studiach Po
dyplomowych przy Instytucie Historii
Sztuki KUL. W ostatnich latach pra
cowała w Instytucie Leksykografii KUL
na stanowisku adiunkta, prowadząc
dział sztuki religijnej i redagując hasła
z tego zakresu tematycznego do Ency
klopedii Katolickiej. Należy do Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autor
ką książki „Wierzę w cuda nie od dziś”.
Religia w życiu i twórczości Jana Ma
tejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesię
ciu publikacji naukowych i popularno
naukowych w zakresie ikonografii
chrześcijańskiej i malarstwa polskie
go, a także wielu haseł z dziedziny hi
storii sztuki zamieszczonych w Ency
klopedii Katolickiej.
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Jednym z malarzy przełomu wie
ków XIX i XX, poświęcającym Lublino
wi swą artystyczną uwagę, był Marian
Trzebiński, który zainteresowanie sztu
ką okazywał już od najmłodszych lat. Jak
sam pisał  […] lekcje w gimnazjum szły
mi nieszczególnie. Nie okazywałem ani
zbytnich zdolności, ani zamiłowania do
nauki. Natomiast zacząłem zdradzać
coraz większe zamiłowanie do rysun
ków. Rozwinęło się to we mnie pod wpły
wem oglądania starych roczników „Ty
godnika Ilustrowanego” i „Kłosów” […].
Chęć kontynuowania owych zdolności
artystycznych zaprowadziła go najpierw
do Warszawy, w gościnne progi tamtej
szej Szkoły Sztuk Pięknych, a następnie
do Monachium i Krakowa. Początkowo
malował nastrojowe, światłocieniowe
kompozycje, pozostając pod wyraźnym
wpływem twórczości Aleksandra Gie
rymskiego, później jednak poświęcił się
odwzorowywaniu z natury wszelkich sta
rożytności i zabytkowej architektury. Po
mocne w tym były liczne, krajoznawcze
wycieczki po kraju oraz wojaże zagra
niczne, które tak chętnie sobie organi
zował. Ostatecznie Marian Trzebiński
żył i tworzył w Warszawie, często współ
pracując z tamtejszymi tygodnikami i za
mieszczając w nich graficzne efekty owych
wędrówek. I tak w roku 1912 w jednym
z numerów „Tygodnika Ilustrowanego”
pojawiły się jego rysunkowe impresje w
w całości poświęconym Lublinowi. Urze
kały nastrojowym ujęciem reprezenta
tywnych obiektów Starego Miasta i oko
licznych dzielnic, stając się równocze
śnie swoistym dokumentem wizerunku
miasta z początków XX wieku. Warto też
pamiętać, że Trzebiński był pierwszym,
etatowym kustoszem Lubelskiego Mu
zeum w jego pierwszej lokalizacji, w gma
chu popijarskim przy ul Namiestnikow
skiej 4.

W roku 1918, tuż po odzyska
niu przez Polskę niepodległości, w Lu
blinie ukazała się Teka autolitografii au
torstwa Jana Kantego Gumowskiego,
malarza, rysownika, legionisty. Zawie

rała piętnaście jedno i wielobarwnych
prac ukazujących najważniejsze dla mia
sta obiekty i była malarskim efektem
krótkiego pobytu artysty w Lublinie w ro
ku 1916. Nowością w tych widokach Lu
blina jest umieszczenie w rogu litografii
rzutu przyziemia odwzorowywanego bu
dynku. Dzięki temu można było się do
wiedzieć, jak było ukształtowane jego
wnętrze. Takie, a nie inne skomponowa
nie rysunków nie zadziwia wobec faktu,
że Gumowski przed wieloletnimi studia
mi malarskimi uczył się fachu budowla
nego w krakowskiej Szkole Przemysło
wej, a później przez kilka lat był tam tam
nauczycielem rysunku. Zebrane w tema
tyczną całość autolitografie Gumowskie
go charakteryzowały się walorowym
kształtowaniem bryły oraz dbałością
o szczegóły, które uwypuklały charakter
lubelskiej architektury i jej otoczenia.

Uzupełnieniem tego swoistego
spaceru śladami artystów doceniających
urodę Koziego Grodu jest kolejna teka
autolitografii poświęconych architektu
rze Lublina, tym razem autorstwa Le
ona Wyczółkowskiego. Ten związa
ny z Lubelszczyzną artysta, zauroczony
zaułkami miasta zarejestrował je na kil
kunastu barwnych i czarnobiałych gra
fikach, dokumentując w malarski spo
sób swój pobyt w Lublinie w roku 1918.
Wiele z tych prac to wizerunki pojedyn
czych obiektów, inne zaś zawierają pa
noramiczne ujęcia ważniejszych dzielnic
i fragmenty ulic. Wszystkie są jednak do
wodem na wyjątkową wrażliwość ich au
tora na piękno zabytkowej architektury
i malowniczość otaczającej je natury. Nie
tylko jednak Lublin był wdzięcznym mo
delem dla tego znakomitego twórcy. Z ta
ką samą miłością potraktował on miej
sca swego dzieciństwa, obejmujące oko
lice Huty Miastowskiej, Rososzy, Ryk
oraz nadwieprzańskie rozlewiska. Uległ
też urokowi Kazimierza nad Wisłą, po
święcając mu wiele kart czarnobiałych
i kolorowanych litografii.

NIESPIESZNIE PO LUBLINIE
Śladami malarzy, którzy docenili piękno Lublina u progu XX wieku
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