
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 ba
dania nad polskim
życiem artystycz
nym drugiej poło

wy XIX wieku, w ramach programu
węzłowego Polska kultura narodowa,
jej percepcje i tendencje. W 19911993
sekretarz 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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Jest rok 1894. Mieszkańcy i pra
cownicy folwarku Wygoda, leżącego nie
opodal Janowa Podlaskiego i należące
go do tamtejszej Państwowej Stadniny
Koni, pewnego słonecznego dnia stają
się świadkami niecodziennego pokazu.
Zamiast brykających koni, po rozległych
łąkach biegał… człowiekważka  wyso
ki mężczyzna trzymający nad głową sze
roko rozpostartą delikatną konstrukcję,
podobną do owadzich skrzydeł. Biegnąc,
starał się tak ją trzymać, by móc złapać
prąd powietrza, który uniósłby go nad
ziemię. Jakież było zdziwienie mimo
wolnych świadków tego awiacyjnego po
kazu, gdy okazało się, że jego głównym
bohaterem jest, znany im wszystkim,
artysta malarz Czesław Tański (1862
1942), od roku przebywający w Jano
wie Podlaskim, by portretować wize
runki hodowanych tam koni pełnej krwi
arabskiej. Miał opinię dobrze wykształ
conego artysty i cenionego malarza kom
pozycji rodzajowych i pejzażowych, a tak
że różnorodnych portretów, wykonywa
nych już wcześniej, podczas kilkuletniego
pobytu w Moskwie.

Nie wiedzieli jednak, że malarstwo
nie było jedyną pasją Tańskiego. Dru
ga, której podporządkował całe swoje
życie, związana było z lataniem, szybow
nictwem i próbami lotniarskimi. Wła
śnie na Podlasiu artysta rozpoczął swo
je pierwsze eksperymenty lotnicze, kon
struując tam pierwszy w Polsce latający
model aeroplanu z tzw. napędem gu
mowym (dwa sploty skręconej gumy na
pędzały dwa śmigła), a nieco później
model szybowca (niektóre modele szy
bowców miały dość dużą rozpiętość
skrzydeł, dochodzącą do trzech metrów).
W 1895 roku przystąpił do skonstru
owania prototypu skrzydłowca, nazwa
nego przez niego „Lotnią”, którego skrzy

dła, zaprojektowane na wzór skrzydeł
owadzich, miały rozpiętość ponad 5 me
trów. Ich szkielet wykonany był z drew
na topoli i osiki, a wypełnienie z bibuł
ki angielskiej podklejonej muślinem.
Całość ważyła około 20 kg. Wypróbo
wując „Lotnię” własnej konstrukcji Tań
ski początkowo starał się przy jej pomo
cy wykonać lot z tzw. płaskiego rozbie
gu, ale gdy te próby nie dawały
pożądanego rezultatu, wychodził na spe
cjalne rusztowanie i wykorzystując siłę
wiatru, ze skrzydłami trzymanymi po
nad głową, zeskakiwał na ziemię, uno
sząc się przez chwilę w powietrzu i le
cąc do przodu kilka metrów. Wtedy za
czął też eksperymenty z lataniem
w terenie bardziej pagórkowatym, gdzie
nie musiał stosować rusztowań.

Wprowadzając w życie własne po
mysły konstruktorskie Tański sporzą
dzał wiele notatek i szkiców (znikoma
część zachowała się w zbiorach spadko
bierców artysty) i swoją wiedzę konfron
tował z europejskimi osiągnięciami na
ukowymi w tej dziedzinie. Jednym z au
torytetów był dla artysty Otto Lilienthal,
niemiecki konstruktor i pilot szybow
ców, którego dokonania Tański pilnie
śledził i z którym w roku 1896 udało mu
się nawiązać kontakt listowy.

Próby lotnicze nie przeszkadzały
jednak Tańskiemu w intensywnej pra
cy artystycznej, co potwierdzał biorąc
czynny udział w wystawach malarstwa,
organizowanych w liczących się ówcze
śnie galeriach sztuki zarówno w War
szawie, jak i Krakowie oraz aktywnie
działając w pracach warszawskiego To
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Był
ceniony i bardzo lubiany przez swoich
kolegówmalarzy, a także pozytywnie
oceniany przez rodzimą krytykę arty
styczną.

Artysta, który marzył o lataniu
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