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MIECZYSŁAW JERZY ADAMCZYK

EMIGRACJA Z ZIEM POLSKICH NA WĘGRY
1630-1859

Uwagi wstępne

Stosunkom polsko-węgierskim poświęciła już swoje pióra spora grupa bada
czy. Dotyczą one jednak głównie wzajemnych kontaktów politycznych, handlo
wych i kulturalnych oraz kolonizacji terenów przygranicznych1. Inne, zwłaszcza

gospodarcze, społeczne, demograficzne i niektóre kulturalne, są dotąd mniej
znane. Należy do nich m. in. emigracja z ziem polskich na Węgry. Mimo że mia
ła ona miejsce od dawna i w niektórych okresach przybierała znaczne rozmiary,
nie doczekała się dotąd odrębnego studium ujmującego ją w sposób bardziej
całościowy.

Istnieje już wprawdzie nieco opracowań, w których poruszane są różne zwią
zane z nią zagadnienia. Większość autorów czyni to jednak wycinkowo, na mar
ginesie omawiania innych spraw, względnie też zajmuje się tylko niektórymi jej
aspektami, jak np. zbiegostwem czy sezonową emigracją2. Dotyczą one przy tym
nierzadko tylko jakiegoś niewielkiego terenu i niezbyt długich przedziałów cza-

1A.Diveky,WęgrzyiPolacywXIXstuleciu[b.d.ok.1918];K.Huszar,Polskai
Węgry. Stosunki polsko-węgierskie w historii, kulturze i gospodarstwie, Warszawa 1936; J. Rey-
chman, Ze stosunków polsko-węgierskich w epoce oświecenia, Warszawa 1960: J. Radziszew
ska, Studia z dziejów ustroju Spiszą, Katowice 1969, s. 9 i n. ; R. F i s c h e r, Obchodni styki
Levoće z Polskem Sleskem w 1 polovine 17 stoleti, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskie
go” nr 109. Historia XVHI, 1970.

2 Por. np. W. J o s t o w a, Wędrówki zarobkowe górali podhalańskich, „Wierchy”. R . 24,

1955;W.Wie1iczko,PolacynaWęgrzech,Lublin1977;H.Ruciński,StosunkizWęgrami
(do 1770 r.), [w:] Dzieje miasta Nowego Targu, pod red. Mieczysława J. Adamczyka. Nowy Targ
1991, s. 141 -159.
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sowych. Do głównych przyczyn tego stanu rzeczy zaliczyć należy dużą różno
rodność i rozproszenie podstawy źródłowej, w tym w wielu obcych zespołach
aktowych. Ich systematyczne przewertowanie przekracza zwykle możliwości

jednego badacza. Dotarcie do pewnych tylko źródeł, powoduje natomiast często

wybiórcze podejście autorów do podejmowanej problematyki badawczej.
W trakcie przeprowadzonych kwerend w archiwach krajowych i zagranicz

nych, autor zgromadził znaczną ilość informacji na ten temat. Jest to materiał w

większości dotąd nie wykorzystany. Rzuca on nań sporo nowego i cennego
światła. W oparciu o niego oraz wyniki dotychczasowych badań, autor podjął
próbę zarysowego przedstawienia tego ciekawego niewątpliwie tematu. Zaryso
wego jedynie, gdyż ustalone ramy objętościowe niniejszego artykułu nie pozwo
liły na jego bardziej szczegółowe potraktowanie. Sam temat omawiany jest na

przykładzie lat 1630-1859. Byl to okres największego nasilenia emigracji z ziem

polskich do tego kraju.
Do tekstu opracowania dołączono dwa wykazy źródłowe. Pierwszy z nich

dotyczący lat 1713-1855 sporządzono na podstawie informacji znajdujących się
w aktach majątkowych i wojskowych. Zawiera on nazwiska i dane liczbowe,
dotyczące emigrantów z powiatu a następnie z dystryktu i obwodu sądeckiego.
Były to w zdecydowanej większości niewykształcone osoby pochodzenia chłop
skiego i małomiasteczkowego o przewadze rolniczych zajęć mieszkańców. Data

przy każdej z 179 pozycji dotyczy roku, z którego pochodzi dana wzmianka źró
dłowa.

Wykaz 2 obejmuje emigrantów z lat 1630-1846. Pochodzili oni z różnych
stron naszego kraju lub przebywali w nim przez pewien czas. Były to w przewa
dze osoby wykształcone i na nowych miejscach osiedlenia pracujące w zawodach

nierolniczych. Informacje o nich czerpano z różnych dokumentów, przeważnie
jednak szkolnych oraz z niektórych opracowań. Obydwa te wykazy podbudowują
źródłowo dokonywane w tekście wywody i ustalenia.

Czynniki sprzyjające emigracji

Emigracji z ziem polskich do Królestwa Węgierskiego sprzyjały wieloletnie

kontakty z naszym południowym sąsiadem. Miały one miejsce na dość długiej
granicy. Od czasów Kazimierza Wielkiego sięgała ona od źródeł Seretu na

wschodzie po okolice Lanckorony na zachodzie. W II połowie XVI w. przedłu
żono ją do rzeki Białej (przez włączenie do Rzeczypospolitej księstw oświęcim
skiego i Zatorskiego) a w latach 1775-1849 o połączone administracyjnie z Gali
cją i sąsiadujące z Siedmiogrodem księstwo bukowińskie. Wzajemne kontakty
miały swoje wielorakie uwarunkowania, w tym geograficzne, historyczne, poli
tyczne, demograficzne, gospodarcze, etniczno-religijne i oświatowe.
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'81no góry rozłożyły- się przed unml. (Str. 120-n, azp. 1-n).

1. Tatry. Ryc. z 1870 r.

Osadnictwo prące z południa i północy ku Karpatom, w ich zachodniej części
zetknęło się ze sobą na linii wododziału zlewiska Bałtyku i Morza Czarnego.
Pierwsze przekroczyłoją w rejonie Popradu i źródeł Soły, drugie w rejonie Kisu-

cy, Orawy i górnej Topli. Powodowało to później problemy z ustaleniem tam

przebiegu granicy państwowej, która na znacznym odcinku ustabilizowała się na

głównej linii Beskidów.

Graniczne pasmo Karpat nie izolowało bynajmniej od siebie mieszkańców

obydwu krajów. Przecinały je od dawna szlaki komunikacyjne, przebiegające
dolinami rzek i przełęczami górskimi. Żywe i sięgające czasów średniowiecza

były wzajemne kontakty polityczne i handlowe3. Od II ćwierci XVI w. była to

już granica dość spokojna i w czasach Rzeczypospolitej strzeżona raczej nomi
nalnie. Po 1772 r. zachowano nadal granicę celną między Galicją a Węgrami i
wzmożono jej ochronę4. Nie powodowało to jednak zbytnich utrudnień we wza
jemnych kontaktach. Od czasów Józefińskich (1780-1790) budowano utward-

3 K. Pieradzka, Handel Krakowa z Węgrami w XVI w. Kraków 1935, s. 42; O. Hala-

ga: Kosice — Bałt. Vyroba a obchod v styku vychodoslovenskych miest s Pruskom (1275-1526).
Kośice 1975, s. 142.

4I. C s ap 1 aro s, Sprawy polskie w literaturze węgierskiej epoki oświecenia. Warszawa

1961, s.17.
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zane kamieniem szlaki kołowe przez Karpaty, łącząc je z modernizowaną siecią
dróg krajowych po stronie południowej i północnej (z galicyjskim traktem pod
górskim a następnie karpackim)5.

Dzięki specyficznym cechom swojej produkcji, tereny górskie i podgórskie
sprzyjały rozwojowi wymiany towarowej. Odczuwały one rn.in. deficyt zbóż,
które trzeba było importować z terenów rolniczych6. W dość często występują
cych tam latach nieurodzajów, zapotrzebowanie na nie było dodatkowo zwięk
szone. Z kolei odlesione tereny rolnicze (w tym Puszta Węgierska), potrzebowały
znacznej ilości drewna i wyrobów drzewnych.

Na terenie Karpat Zachodnich i w ich pobliżu znajdowały się dość liczne ko
palnie, huty i inne zakłady przemysłowe. Od schyłku XVIII w. rozwijały się tam

lecznictwo zdrojowe i klimatyczne, kuracja mleczno-ziolowa a później również
i turystyka7. Jedne okolice jak np. Spisz, miały gęstą sieć targów miejskich8.
Inne, jak chociażby Podhale Nowotarskie czy rejon Pienin, posiadały ich nie
wiele. Ceny produktów rolnych, zwłaszcza na południu Węgier, były tradycyjnie
niższe niż na terenach górskich i podgórskich Małopolski a następnie Galicji9.
Istniało tam również znaczne zapotrzebowanie na silę roboczą, zwłaszcza sezo
nową. Od około 1820 r. sporo osób znajdowało też zatrudnienie przy pracach
budowlanych w Budapeszcie a od 1846 przy wielkim osuszaniu bagien i regula
cji rzeki Cisy10.

Sprzyjało to kontaktom międzyludzkim i wymianie towarowej przez wspólną
granicę. Niemałą rolę odgrywała tu także prowadzona świadomie polityka han
dlowa. W okresie rozbicia Węgier i utrudnień w handlu z południem, w tej ich

części która pozostawała pod władzą Habsburgów, wzrastało zainteresowanie

handlem z północą, w tym poprzez Gdańsk. Było ono niemałe również od

1754 r., kiedy Austria prowadziła dyskryminującą politykę celną wobec tego
Królestwa*11. Z kolei po 1772 r. Galicja, ograniczona w swych tradycyjnych kon-

5 Archiwum Państwowe (dalej AP) w Krakowie, teki A. Schneidra (dalej TAS ), nr

431, M. S t ó g e r, O gościńcach publicznych w Galicji. „Rozmaitości”, 1832, nr 23-25, s. 193,
202,208.

6 M. A d am czy k, U źródeł istnienia „fortun
"

chłopskich w Karpatach Polskich 1650-

1848, [w:] Społeczeństwo staropolskie pod red. A. Wyczańskiego, t. I. Warszawa 1976, s. 291;
L. Zejszner.Spzż, „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 1854, s. 199, t. 3, 1855, s. 205.

7 S.S ch nur-P opławs k i, CudzoziemcywGalicji(1787-1841). Kraków 1902, s. 114;

F.Hoesick,TatryiZakopane,cz. I.Poznań 1921,s.71.
8M.Su chy,DejnyLevoće,t. 1.Kośice1974,s. 317.

9 H. Bogdański, Dziennikpodróży z lat 1826 i 1827. Kraków 1980, s. 174-175.

10J. G aj s1 e r,Dzieje Węgier, t.UL Warszawa 1902, s. 191.

11 Towary z Węgier traktowano w krajach czesko-niemieckich Austrii jako cudzoziemskie,

pobierając od nich clo w wysokości 30 % ich wartości. Od ich towarów Węgry mogły natomiast

pobierać u siebie tylko 3 % cla. Władze krajowe w Budapeszcie zmuszano również do tego żeby do

nich kierowano większość eksportu z Węgier i z nich głównie importowano towary na swój ry-
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taktach z Gdańskiem i pozostałymi ziemiami polskimi, odczuwała brak bardziej
chłonnych rynków zbytu. Złe skutki przynosiło też wiązanie jej gospodarki,
zwłaszcza z czesko-niemieckimi krajami monarchii habsburskiej. Była więc ży
wotnie zainteresowana zwiększaniem wymiany towarowej (oficjalnej i nielegal
nej) z ziemiami Korony św. Stefana12. We wzajemne koligacje rodzinne wcho
dziły nie tylko domy panujących ale i rody szlacheckie. Władały one dobrami
ziemskimi po obydwu stronach granicy13. W I połowie XIX w. szereg Polaków,

głównie z Galicji, dzierżawiło tam folwarki, zakłady wytwórcze i usługowe oraz

posiadało różne realności.

Na przestrzeni dziejów obserwuje się często przemieszczenia ludzi z terenów

zacofanych do lepiej rozwiniętych i z gęściej do słabiej zasiedlonych, jeśli tylko
stwarzały im one znośne warunki egzystencji. Podobne zjawisko występowało
również w przypadku ziem polskich i Korony św. Stefana. Królestwo Węgierskie
było krajem kontrastów ekonomicznych i demograficznych. Obok zacofanych,
jak np. Ruś Zakarpacka, posiadało ono również rejony lepiej rozwinięte. Nale
żały do nich: zachodnia część kraju sąsiadująca ze Śląskiem, Morawami i Austrią
właściwą, bański okręg przemysłowy (z miastami Szczawnicą, Bystrzycą i Ru-

dabanyą), okolice Budapesztu, Wojwodina czy Spisz14.
W zestawieniu z krajami czesko-niemieckimi, Królestwo to wykazywało nie

dorozwój, zwłaszcza przemysłowy. W porównaniu z wyniszczoną ekonomicznie

Małopolską okresu przedrozbiorowego czy zacofaną Galicją, prezentowało się
jednak ogólnie jako lepiej rozwinięte. Miało sporo terenów słabiej zaludnionych.
Ilustrują to dane zawarte w tabeli 1. Dotyczą one gęstości zaludnienia tego kraju
w 1848 r., z uwzględnieniem podziału na komitaty, rejony i dystrykty autono
miczne. Wśród nich znajduje się 8 komitatów sąsiadujących z Małopolską a nas
tępnie z Galicją, tj. trenczyński, orawski, liptowski, spiski, szaryski, zempliński,
beregski i marmaroski. Wykaz ten obejmuje zdecydowaną większość obszaru

Królestwa. Jego zaludnienie w 1859 r. przedstawia z kolei tabela 2. Istniał wtedy
podział ziem Korony św. Stefana na Węgry właściwe (składające się z 5 tzw.

okręgów plemiennych) i tereny odłączone. Dla celów porównawczych autor

przygotował również zestawienie dotyczące liczb mieszkańców Galicji i Buko
winy w analogicznych latach. Przedstawia je tabela 3.

nek.I.C sHp1aró s, op. cit., s. 17;F.Vajćik,Skolstvovycliovaapedagogikapredosveten-
skymy reformami a narodnym odrodenim, [w:] Dejiny ćeskej a slorenskej pedagogiky, pod red. J.

Mateja, ćast 2. Slovensko, Bratislava 1976, s. 159.

12 Por. dane dotyczące eksportu z Galicji, „Rozmaitości”, 1832 nr 23, s. 192, nr 25, s. 770;

„Gazeta Lwowska” 1848, nr 19, s. 172.

E.Janota,Bardyjów,Kraków1862,s.73,83;J.Reychman,Zestosunkówkultu
ralnych polsko-węgierskich w epoce oświecenia, Warszawa 1960, s. 18.

14 Por. R. P r a ź a k, Slovenske dejiny v oddobi feiidalismu (do 1848), Praha 1974, s. 90: D.

G o o d, The economic rise ofthe Habsburg Empire 1750-1914. Berkeley 1984, s. 31 i in.
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Analiza zawartych w nich danych wykazuje, że do gęściej zaludnionych w

Królestwie Węgierskim należały w 1848 r.: teren wzdłuż Dunaju na odcinku

między Bratysławą a Budapesztem, rejon Szopronia, Kroacja i Wojwodina. Na

północ od Dunaju, gęściej zasiedlona była dolina Wagu na odcinku po Żylinę,
okolice Nitry, bańskich miast nad Hronem, a z terenów górskich, komitaty
abaujvarski, szaryski, bórsódski i spiski. Do słabiej zaludnionych należały nato
miast południowa część kraju, w tym graniczny rejon militarny, Sławonia, nie
które okolice górskie, jak np. komitaty Marmarósz, Beregh czy Ungwar oraz

Siedmiogród i tereny położone na wschód od górnego biegu Cisy. Ogólnie, na 1

milę powierzchni przypadało w Królestwie w 1848 r. 2248 osób, podczas gdy w

Galicji 3565, przy czym w jej siedmiu obwodach zachodnich, z przewagą ludno
ści etnicznie polskiej, 4410.

W układzie tym nie nastąpiły do 1859 r. bardziej istotne zmiany. Liczba osób

przypadających na 1 milę zwiększyła się jednak w skali całego Królestwa do

2469. W tym samym czasie w Galicji obniżyła się przejściowo do 3417, przy

czym w okręgu krakowskim do 4269 osób a we lwowskim do 3071. Było to na
stępstwo serii dotkliwych klęsk elementarnych i epidemii chorobowych, jakie
nawiedziły ją w latach 1846-1857. Mimo to, gęstość zaludnienia była w niej wte
dy wyższa o 948 osób, czyli o 38,4 % na 1 milę niż na Węgrzech, przy czym w

okręgu krakowskim o 1800 osób, tj. o 72,9 %. Wynika stąd że największe parcie
emigracyjne na południe miało miejsce z powiatów południowo-zachodniej Ma
łopolski, a następnie z obwodów zachodniogalicyjskich, z sanockim i przemy
skim włącznie. Spore powinno być również z gęściej zaludnionych górskich
obwodów Galicji Wschodniej (samborski, kolomyjski i czortkowsko-za-

leszczycki). Niemało osób wybywalo z nich jednak także na Bukowinę, która

byłajeszcze słabiej zaludniona niż Węgry.
Przedstawione wyżej dane dotyczą jednak końcowej fazy omawianego okre

su. Im wcześniejsze lata, tym mniejsze było zaludnienie tego kraju. Przykładowo,
na terenie Słowacji należącej (zwłaszcza w jej części zachodniej i środkowej),
do gęściej zasiedlonych, żyło w 1780 r. około 2 miliony osób, gdy w latach
1715-1720 tylko 600-800 tysięcy15. W 1787 r. ludność Królestwa liczyła

8 003 000. Na 1 milę austriacką przypadało tam wówczas przeciętnie 1429
osób16. Dla porównania, w Galicji było ich już w 1772 r. około 1860 a w 1780 r.

196617. Ta ostatnia, w samych tylko latach 1800-1847, powiększyła swoją lud
ność (bez Bukowiny) o 47, 9 %.

15 Prehled dejin Ceskoslovenska 12 (1526-1848). Praha 1982, s. 383 .

16 W. F e 1 c z a k, Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848

roku. Wrocław 1964, s. 26.

17 E. Kuropatnicki, Geografia albo dokładne opisanie Królestwa Galicyi i Lodome-

ryi. Lwów 1786 s. 5 .
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Celem lepszego zagospodarowania słabo zaludnionych terenów władze kra
jowe w Budapeszcie stwarzały zachęty do osiedlenia się tam również osób spoza
Królestwa. Dotyczyło to zwłaszcza odzyskanych na Turkach ziem południowych
i środkowych. Węgry należały do tych nielicznych krajów monarchii habsbur
skiej, gdzie z wyjątkiem wielkich wojen nie obowiązywał przymusowy pobór do

długoletniej służby w armii cesarskiejls. Wykorzystywało to wielu młodych Ga-

licjan uchodząc przed nią na Węgry. Ze względów populacyjnych tamtejsze wła
dze chętnie widziały tych młodych przybyszów (jeśli tylko nie byli ścigani za

przestępstwa kryminalne) i pod różnymi pretekstami wzbraniały się przed ich

odsyłaniem do kraju rodzinnego19.
Zjednoczone po dwu wiekach rozbicia Królestwo Węgierskie obejmowało

obszar 324 857 km2 (Galicja w 1772 81 900 a w 1847 78 497 km). Było naj
większym krajem monarchii habsburskiej, obejmującym połowę jej terytorium.
Etniczni Madziarzy i spokrewnieni z nimi Szeklerzy siedmiogrodzcy, stanowili
w nim jednak mniejszość. W 1878 r. liczyli tylko 29 % ogółu ludności-". W la
tach 1842-1943 ziemie Korony św. Stefana zamieszkiwało 12 858 530 osób. Z

tego 4 812 759, tj. 37,4 % należało do grupy madziarskiej, 2 202 542 (17,1 %) do

rumuńskiej, 2 185 176 (17,0%) do chorwacko-serbskiej, 1 685 542 (13,1%) do

słowackiej, 1 459 836 (11,6%) do niemieckiej, 442 903 (3,5%) do niskiej a

32 058 (0,3 %) do innych gnip narodowościowych21. Ich ówczesna struktura wy
znaniowa przedstawiała się następująco: katolicy obrz. łacińskiego 47,6 % ogółu
ludności, prawosławni 17,7%, kalwini 14,3%, katolicy obrządku greckiego
10,3 %, luteranie, 7,8 % wyznawcy religii mojżeszowej 1,9 %, a unitarianie

0,4 %22. Łącznie w latach 1842-1843 katolicy obydwu obrządków stanowili

57,9 % a Słowianie 33,6 % ogółu mieszkańców. Ci ostatni osiedleni byli głównie
w południowej i północnej części Królestwa, w tym na terenach sąsiadujących z

Polską a następnie z Galicją.
Ukazują to tabele 4 i 5 sporządzone na podstawie danych z 1859 r. Uwzględ

niono w nich ludność ówczesnych okręgów koszyckiego i bratysławskiego.
Obejmowały one większość terytorium Słowacji i Rusi Zakarpackiej. dokąd kie
rowała się największa ilość emigrantów z ziem polskich. Z zawartych w nich

danych wynika, że na terenach tych mieszkała znaczna liczba osób wyznających
tę samą religię co przybysze zza północnej strony granicy i mówiących takim

18J.Bo1denyi,DziejeWęgier,cz. U.Warszawa1863,s.26.
19 W. T o k a r z, Galicya wpoczątkach eryjózefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku

1783. Kraków 1909, s. 237.

20 W 1785 r. było na Węgrzech 11 379 wsi. Z tego etnicznie madziarskie stanowiły 36,68,

czyli 32,2 %. Dejiny Slovenska II ( 1528-1848), pod red. S. C. a m b e 1 a, Bratislawa 1987, s. 407:

W.Fe1czak,op.cit.s.26.
21 A. Fenyes, Statistik des Konigreiclie Ungarn. 1 Tli., Pest 1843, s. 39.

22 Ibidem.
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samym lub pokrewnym językiem. Dzięki temu, nie tylko etniczni Polacy czy
Rusini ale również i nasi Żydzi, nie czuli się tam jak w kraju całkiem obcym.
Sytuację części z nich ułatwiał dodatkowo fakt, iż językiem urzędowym i języ
kiem porozumienia ludzi światłych była tam przez długi czas łacina, a w mia
stach również niemiecki. Dopiero w 1844 r. zmadziaryzowano instytucje życia
publicznego. Już jednak w 1849 r. austriackie władze centralne przywróciły lu
dom niemadziarskim pewne uprawnienia językowe. W 1860 r. zostały one

wszelako częściowo uszczuplone a dalsze ich ograniczenie miało miejsce po
1867 r.23

Kontaktom naszej ludności z sąsiadami z południa sprzyjała m.in. przynależ
ność do Rzeczypospolitej w latach 1412-1772 starostwa spiskiego. Położone w

znacznym stopniu na terenie slowacko-węgierskiego Spiszą, składało się ono z

13 zastawnych miast oraz dominiów lubowelskiego i podolińskiego, z 3 mia
stami, 11 wsiami i 6 przysiółkami. Należało do dość zamożnych24. Zamieszki
wała je w znacznej części ludność polska lub spolonizowana. W latach 1770-

1772 w granicach Węgier znajdowały się także Nowotarszczyzna, Pieniny, oko
lice doliny Popradu i Nowy Sącz. W rejonie Koloszwaru w Siedmiogrodzie osie
dlili się wypędzeni w 1660 r. z Rzeczypospolitej arianie, zwani też unitarianami.
Na nowym terenie przez wiele jeszcze lat kultywowali oni swoją polskość25.

Szczególnie żywe były wzajemne kontakty ludności pogranicza. Objawiały się
one w koligacjach rodzinnych, transakcjach finansowych, „obrocie” grantami,
pielgrzymkami do sanktuariów i zakupach na targach po drugiej stronie gra
nicy26.

Istniało szereg podobieństw rozwoju dziejowego Polski i Węgier. Obydwa
były krajami wielonarodowymi z przewagą kultury łacińskiej i religii katolickiej.
Zarówno Madziarzy jak i Polacy stanowili narody szlachecko-chlopskie ze sła
biej ukształtowanym własnym mieszczaństwem. Obydwa miały długie tradycje
walk o niepodległość i rozwinięty kult czynu zbrojnego. Ich wspólnym przeciw
nikiem była przez dłuższy czas Turcja a następnie Austria. W okresie konfedera
cji barskiej jej przywódcy przebywali przejściowo na terenie Królestwa. Później
ukrywali się tam nasi spiskowcy polityczni i powstańcy27.

Gdy w XVI w. Rzeczpospolita przeżywała zloty wiek swojego rozwoju, Wę
gry wchodziły w fazę rozbicia i zmierzchu swej niepodległości. Gdy z kolei w II

połowie XVIII w. państwo polskie chyliło się ku upadkowi, Węgry były wpraw-

"3J.Bo1denyi,op. cit., s.5-61J.Deme1:HistoriaRumunii,Wrocław 1986,s. .312.
24 *

J. V o j t a s, Spiśska Nova Veś, 360 rokov v zalohu pol'skych kral’ov, [w:] Spiśska Nova

Ves, pod red. J. Kuruca. Kosice, 1968, s. 81.

25M.Wie1iczko,op.cit., s.34.

"6 R. R e i n f u s s, Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Lemkowszczyzny,
[w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, pod red. J . Czajkowskiego. Rzeszów 1992, s. 172,178.

27J.Reychman,Zestosunków..., s.37.
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dzie nadal uzależnione od Austrii, ale już zjednoczone. I połowa XIX w. stała
tam pod znakiem szeregu inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do ożywienia
ich rozwoju gospodarczego i kulturalnego28. Ze wszystkich krajów monarchii

Madziarzy przeciwstawiali się najbardziej aktywnie centralistycznej i germani-
zatorskiej polityce władz austriackich29. Dzięki temu zdołały zachować szerszy

margines własnych tradycji i specyficznych cech instytucji życia narodowego.
Zbliżało to do nich patriotycznie nastawionych Polaków. Po 1772 r. Galicja i

Węgry znalazły się w obrębie tej samej państwowości austriackiej. Madziarzy aż

do powstania listopadowego domagali się przyłączenia jej do ziem Korony św.
Stefana30.

Ożywione kontakty utrzymywały ze sobą tradycyjnie zakony obydwu krajów
a zwłaszcza Paulini, Franciszkanie, Pijarzy, Bożogrobcy i Norbertanie31. Jeśli

prowadziły szkoły wymieniały między sobą nauczycieli i polecały sobie nawza
jem swoich zdolnych wychowanków. Do czasów rozbiorowych szkoły średnie i

wyższe w Polsce miały przeważnie charakter szkól szlacheckich. Na Węgrzech
natomiast od czasów reformacji liczniej kształcono młodzież z rodzin plebej-
skich. Jej traktowanie było tam również bardziej znośne. Częściej mogła też li
czyć na wsparcie materialne32.

Po 1780 r. zmalała w Galicji liczba szkół, w tym średnich, i kursów filozo
ficznych. Poza jej granicami znalazł się też przejściowo (w latach 1772-95
i 1809-46) Kraków, główny ośrodek szkolny Małopolski Zachodniej. Władze
zaborcze zakazały odbywania edukacji poza granicami monarchii33. Od czasów

józefińskich galicyjskie szkoły średnie i wyższe były ze swego ducha szkołami
niemieckimi. Światła część społeczeństwa polskiego postrzegała je jako narzę
dzie germanizacji młodzieży nieniemieckiej. Nauczali w nich często obcokra
jowcy nie znający naszego języka i tradycji narodowych. Do wszystkiego co

polskie odnosili się nierzadko z uprzedzeniem. Za rozmawianie w języku ojczy
stym, nawet podczas przerw w zajęciach czy bursie, uczniom groziły surowe

kary. W programach nauczania, polskiej historii, literaturze i kulturze poświęca
no niewiele miejsca, przedstawiając je przy tym tendencyjnie34.

28 W. F e 1 c z a k, Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 204.

29R.Prażak,op.cit., s.91.

30 S. G r o d z i s k i, Historia ustroju społeczno-politycznego w Galicji 1772-1848 . Wro
cław 1971, s. 33 .

31 J. R e y c h m a n, Z dziejów związków kościelnych węgiersko-polskich. Kraków 1946, s.

194.

3" M. A d a m c z y k, Szkoły węgierskie w latach 1773-1848 i ich związki z Polską. „Prze
gląd Hist. -Oświatowy”, 1988, z. 1, s. 45.

33 Piłleriana, 1787 nr XCVI, s. 162-163.

^M. Adamczyk, Szkoły węgierskie..., s. 45.
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Lepiej rozwinięte szkolnictwo miały sąsiednie Węgry. Pod naciskiem Ma
dziarów jego germanizacja została po 1790 r. definitywnie zaniechana. Więk
szość szkól średnich i część kursów filozoficznych utrzymywał tam nadal kościół
katolicki35. Językiem nauczania była wciąż łacina a koszty nauki (zwłaszcza w

placówkach prowadzonych przez zakony i biskupów), należały do niższych niż

w Galicji. Do takich właśnie szkól przyzwyczajona była uczęszczać w czasach

Rzeczypospolitej nasza młodzież. Nic więc dziwnego, że po 1784 r. coraz więk
sza jej liczba podejmowała w nich naukę. W I połowie XIX w. liczono ją już w

setkach osób36. Pochodziła głównie z zachodniej części Galicji, a zwłaszcza z jej
rejonów górskiego i podgórskiego. Uczęszczała do większości szkól katolickich

w Królestwie, najliczniej jednak na terenie Słowacji. Największe natężenie jej
frekwencji przypadało na lata 1790-1840. Pewna liczba tych osób po odbyciu
edukacji pozostawała tam już na stale.

Wzajemne kontakty miały charakter dwustronny. W okresach niepokojów,
większych klęsk elementarnych i wzrostu ucisku pańszczyźnianego, do Rzeczy
pospolitej uchodzili także mieszkańcy Węgier37. Do polskich szkól uczęszczała
również tamtejsza młodzież. Przykładowo, w XV i I połowie XVI w. na Uniwer
sytecie Krakowskim kształciło się około 2000 studentów z tego kraju38. W na

szych zakładach edukacyjnych występowali również i w latach późniejszych, w

tym w galicyjskich szkołach średnich i wyższych. Sporo ich znajdowało się
wśród naszego duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego39.

Po 1772 r. władze zaborcze rekrutowały do pracy w Galicji, m.in. na Wę
grzech, osoby wykształcone i znające przynajmniej jeden z języków słowiań
skich. Obsadzano nimi ważniejsze stanowiska w urzędach, sądach, armii, szkol
nictwie, służbie zdrowia a nawet w Kościele40. Jedną z nich byl Jan Potaczka

(1759-1832), Ormianin, rodem z Baldsov w Siedmiogrodzie, biskup lac. diecezji
przemyskiej. Znaczna część tych osób asymilowala się potem i polonizowała41.
Przedstawione wyżej w dużym skrócie czynniki sprzyjały emigracji z ziem pol-

35 Schematismus literarius sive iwmina eorum qui rem scholasticam... per Regnum Hunga-
riae et provincias eidem adneksas procurant, anno 1826, Budae, s. 73; Hofand Staats Schemati
smus des Osterreichischen Kaiserthums, Wien 1839, s. 276 i n.

t6M. Adamczyk, Edukacja a awans społecznyplebejuszy 1764-1848 . „Prace Pedago
giczne Uniwersytetu Wrocławskiego”, LXVIII, Wrocław 1990, s. 64.

37 Dejiny Slovenska, II (1526-1848), pod red. S. C a m b e 1 a, Bratislava 1987, s. 378.

38 V. R u z i ć k a, Śkolstvo na Slovensku v addabi neskoreho feudałizmu. Bratislava 1974,

s. 197.

39M.Adam czyk,Szkoływęgierskie..., s. 31.

40 Już w r. 1786 było tych cudzoziemców w Galicji 11 805, B. Kumo r: Diecezja tarnow
ska. Kraków 1985, s. 5.

S. G r o d z i s k i, W Królestwie Galicji i Lodomerii. Kraków 1976, s. 54.
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2. Wojciech Gerson, Dla Chleba

skich na Węgry. Bez ich znajomości trudno jest zrozumieć i właściwie ocenić jej
rozmiary, charakter, fazy natężenia i warunki które jej towarzyszyły.

Rodzaje, charakter i fazy emigracji

Istnieją trzy rodzaje emigracji, tj. sezonowa, okresowa i stała. Zainteresowane

osoby udają się na nią indywidualnie, w małych grupach (np. jedna rodzina), lub

większych. Analiza źródeł dowodzi, że w przypadku Węgier wszystkie one miały
miejsce. W określonych latach czy warunkach, jedne z nich przeważały wszelako

nad innymi. Przykładowo, z dokonanych przez autora ustaleń wynika, że przez

szereg lat na sezonowe prace zarobkowe do tego kraju mieszkańcy ziem polskich
udawali się przeważnie indywidualnie lub po kilka osób. Zdobywane z upływem
lat doświadczenie sprawiło jednak, że pod koniec I połowy XIX w. przewagę
zyskały wyjścia w większych grupach42.

42M.J.Adamczyk,FenomenPodhala

pod red. M. J . Adamczyk a, Nowy Targ 1995, s. 60 .

, [w:] Tatrzańska Wspólnota Leśna w Witowie,
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W dość licznych gromadach udawano się tam również w warunkach ekstre
malnych. Tak np. podróżowali do Siedmiogrodu wypędzeni z Polski w 1660 r.

arianie. Tak wędrowali celem osiedlenia się na urodzajnych glebach Sławonii

górale podhalańscy i pienińscy43. Tak opuszczały w 1847 r. nasze góry wynędz
niałe gromady ludzi, kierując się ku Węgrom w nadziei na znalezienie tam po-

• 44

żywienia .

Inne na ogól było nastawienie osób emigrujących do osad przygranicznych, a

inne w głąb tego kraju. Pierwsze z nich znały zazwyczaj warunki panujące po

drugiej strony granicy. Były one zresztą podobne do tych, w których żyli dotych
czas. Nie mieli też większych trudności w porozumiewaniu się z tamtejszą lud
nością słowacką czy ruską. W północnej części Spiszą, Orawy, Szaryskiego i

Czadeckiego żyło ponadto sporo Polaków. Toteż gdy w wyniku zawieranych
małżeństw czy zakupu gospodarstw przenosili się tam, traktowali to jako rzecz

naturalną.
Inaczej sprawa się miała gdy w grę wchodził zamiar osiedlenia się w bardziej

odległych okolicach Węgier, zwłaszcza wśród ludności niesłowiańskiej i nieka
tolickiej, czyli w warunkach odmiennych od tych, do których dotąd przywykli.
W takich przypadkach uprzedniego rozpoznania na miejscu dokonywał zwykle
zainteresowany mężczyzna, udając się tam osobiście. Niekiedy czynił to wspól
nie z żoną czy narzeczoną, np. podczas wyjść na prace żniwne czy winobrania,
gdzie udział kobiet byl pożądany45. W łatwiejszej sytuacji znajdowali się tu na

ogól samotni mężczyźni. Ci po pewnym czasie żenili się zwykle z tamtejszymi
kobietami, co ułatwiało im stabilizację i adaptację w nowym miejscu zamieszka
nia.

Ważną rolę w podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca osiedlenia na bar
dziej oddalonym i mniej znanym terenie odgrywało istnienie tzw. „punktów
oparcia”. Mogły je stanowić osiadłe tam uprzednio rodziny krewnych czy zna
jomych, nawet pojedyncze, szkoła do której uczęszczała młodzież ze stron ro
dzinnych, nasi handlarze lub wozacy docierający na dany targ czy rządca mająt
ku gdzie pracowali latem, który przyrzekl im stalą pracę i mieszkanie, jeśli prze
siedlą się do dóbrjego pana46.

Na emigrację stalą i okresową udawano się z różnych pobudek. Były nimi

bieda, ucisk i wyzysk społeczny, wojny i niepokoje, dyskryminacja etniczna i

43 Dział Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej
„Ossolineum”), rkps 13 129 I, Pamiętnik lir. Marcelego Drohojowskiego z Czorsztyna, s. 140;
Wieliczko, op. cit., s. 34.

44 S. Kieniewicz, Galicja w latach 1846-1848, [w:] Wiosna Ludów na ziemiach pol
skich, t. 1 . Łódź 1948, s. 280.

45 AP. w Nowym Sączu. Akta cyrkułu sądeckiego (dalej ACS), nie uporządkowane. Domi
nium Kościelisko do cyrkułu, z. 3. VI. 1848.

46 E. P a v 1 i k, Pol’ske vplyvy a Spiśska Magura. Spis, zv. 2, 1968 s. 118.
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wyznaniowa, ucieczki przed służbą wojskową, wymiarem sprawiedliwości, z

pobudek politycznych, religijnych (wspieranie działalności współwyznawców)
oraz z chęci lepszego urządzenia się na nowym terenie.

Z dostępnych źródeł wynika, że wśród emigrantów znajdowali się przedsta
wiciele różnych warstw ówczesnego społeczeństwa. Generalnie przeważała jed
nak biedota wiejska, drobni rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy, głównie jednak
z mniejszych miast. Wynika to m.in. z adnotacji czynionych w protokołach pasz
portowych. Z upływem czasu ich skład ulegał jednak zmianom. Pod tym wzglę
dem da się w badanym okresie wyróżnić cztery fazy. Przed 1630 r. na Węgry
zbiegali głównie chłopi z górskiego rejonu Małopolski, najliczniej jednak z dóbr

położonych w bliskim sąsiedztwie wspólnej granicy, jak np. żywieckich czy no
wotarskich.

W fazie I badanego okresu, obejmującej lata 1630-1730 teren ten poszerzył
się znacznie. Wśród emigrantów z ziem polskich znajdowali się wtedy innowier
cy, głównie protestanci oraz polscy nauczyciele świeccy i księża. Niedobór tych
ostatnich odczuwał wówczas Kościół katolicki na Węgrzech. Przy ich pomocy

prowadzono w okresie kontrreformacji akcję rekatolizacyjną, głównie na Gór
nych Węgrzech47. W okresie „potopu” szwedzkiego (1665-70) i wojny północnej
(1702-21), napłynęło do tego kraju również sporo naszej szlachty.

W fazie II (1731-1771) malała liczba stałych i okresowych emigrantów wśród

duchownych katolickich. Wzrosła natomiast ilość mieszczan, głównie z podupa
dłych miast małopolskich oraz zbiegłych chłopów' pańszczyźnianych. W okresie

konfederacji barskiej (1768-1772) i wydarzeń poprzedzających I rozbiór Polski

schroniło się tam ponadto niemało szlachty. W II połowie XVIII w. pojawia się
też zjawisko sezonowej emigracji zarobkowej.

Fazę III (1772-1848) rozpoczęło przyłączenie znacznej części Małopolski do

państwa austriackiego, w obrębie którego znajdowały się również Węgry. Duży
przyrost naturalny ludności tego zaboru i jego pogłębiające się zacofanie gospo
darcze spowodowały nasilenie emigracji na południe. Wzrastała m.in. liczba
rekrutów i dezerterów zbiegłych przed służbą w armii cesarskiej48. Występujący
wówczas niedorozwój sieci szkolnictwa galicyjskiego powodował, że zwiększyła
się wydatnie, zwłaszcza w I połowie XIX w., również ilość młodzieży kształcą
cej się w węgierskich zakładach edukacyjnych. Dopiero przeprowadzona w 1844

r. madziaryzacja tamtejszego szkolnictwa spowodowała wydatny spadek jej fre
kwencji. Większość naszej młodzieży nie znała bowiem języka wigierskiego.
Byl on też w niewielkim stopniu użyteczny w ich kraju rodzinnym. Od 1830 r.

uchodzili tam również ukrywający się przed władzami zaborczymi konspiratorzy

47 Por. np. „Dziennik Urzędowy”, dodatek do „Gazety Lwowskiej”, 1848 nr 77, s. 1973-74;
nr 80, s. 2034-36; nr 82 s. 2083-85; nr 84, s. 2126-30; nr 87, s. 2203-6; nr 95, s. 2423; nr 102, s.

2606; nr 109, s. 2744 . Wykazy mężczyzn przebywających poza swoimi domami.

48 „Ossolineum”, rkps 13 129, PamiętnikM. Drohojcwskiego..., s. 76-77, 85.
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niepodległościowi i aktywni uczestnicy powstań narodowych. Na ziemie Korony
św. Stefana przenoszono również służbowo urzędników narodowości polskiej
lub spolonizowanych, związanych z austriackim aparatem władzy państwowej.

W fazie IV (1848-1859) miały miejsce wydarzenia, które nie sprzyjały stałej i

okresowej emigracji do tego kraju. W czasie rewolucji węgierskiej przybyło tam

wielu polskich ochotników, którzy aktywnie wspomagali Madziarów w ich walce

o wolność. Po stłumieniu powstania nastała dekada policyjnych rządów A. Bacha

(1859-59). Światłych Polaków przybywających do Królestwa traktowano wtedy
jako osoby podejrzane i poddawano inwigilacji policyjnej. Zniesienie poddań
stwa i uwłaszczenie chłopów spowodowało kryzys wielkiej własności ziemskiej.
W następstwie tego rozparcelowano szereg folwarków, gdzie górale z Galicji
znajdowali dotąd sezonowe zatrudnienie.

Po 1848 r. ujawniały się z rosnącym natężeniem świadomość i aspiracje naro
dowe ludów niemadziarskich zamieszkujących Królestwo. Niepokoiło to nacjo
nalistycznie nastawionych liberałów węgierskich. Przypisywali je oni m.in. pan-
slawistycznej propagandzie Moskwy49. Za jej naturalnych sojuszników uważali

Słowian. Dążyli więc do osłabienia ich pozycji i wpływów w kraju. Dotyczyło to

zwłaszcza jego północnej części, w tym Spiszą, gdzie slawizacja mieszkańców

czyniła widoczne postępy50. Znajdowało się tam głównie skupisko Słowaków,

których światłe elity stawiały duży opór madziaryzacji instytucji życia publicz
nego. Emigracja z Galicji kierująca się głównie na teren Słowacji, wzmacniała

tamtejszy żywioł słowiański. Celem przeciwdziałania temu zjawisku, od 1854 r.

zaczęto ją ograniczać i kierować na Dolne Ziemie bądź też do Siedmiogrodu.
Zmniejszyło to napływ, głównie światłych osób z ziem polskich. Nie powstrzy
mało jednak samej emigracji.

Do czasu wyjazdów na „saksy” i emigracji zamorskiej, tj. do końca XIX w.,

była ona na terenach górskich nadal bardzo popularna. Po 1848 r. traciła jednak
coraz bardziej swój rolniczy charakter. Sprzyjały temu rozwijające się prężnie w

II połowie XIX w. przemysł i gospodarka węgierska. Sezonowi i okresowi wy
chodźcy znajdowali pracę m.in. w Budapeszcie, Koszycach i Siedmiogrodzie (w
samej tylko parafii łąckiej odnotowano wówczas 20 dzieci urodzonych na Wę
grzech). Znaczna liczba osób osiedlała się tam również na stale tworząc kolonie

polskie, jak np. w Salgotarian, Diosgyór, Rudabanya, Banhida, Tota, Miszkolc

czy Tabatabanya51.
Wśród osób które po okresowym pobycie na Węgrzech wracały częściej do

kraju rodzinnego, wymienić należy: uchodźców przed wojnami i niepokojami

49 W. F e 1 c z a k, Węgierska polityka..., s. 35.

M. G o t k i e w i c z, Trzy wieki Kolegium Podolinieckiego (1642-1942). „Nasza Prze
szłość” , t. 15, Kraków 1962, s. 94-95 .

51 S. P i 1 c h, Emigracja z diecezji tarnowskiej w świetle ankiet Konsystorza z lat 1907 i

1910.,Nasza Przeszłość”, t. 65, 1986, s. 181-182.
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społecznymi, zdecydowaną większość kształcącej się tam młodzieży, część du
chownych katolickich oraz wędrownych kupców i rzemieślników. Rzadziej na
tomiast czynili to pozostali emigranci52. Jak już wspomniano wyżej, były to w

swojej masie osoby biedne. Opuszczając liczną na ogól rodzinę, drobne gospo
darstwo chłopskie, wieś gdzie nie posiadali grantów (bezrolna biedota) czy zu
bożałe miasteczko, gdzie nie znajdowali niezbędnych środków do życia, wie
dzieli oni zwykle, że nie mająjuż tam po co wracać. Z zamiarem powrotu nosiła

się zapewne pierwotnie część zbiegów przed służbą w wojsku. W miejscowości
rodzinnej mogli się jednak pojawić dopiero po latach, kiedy ojcowiznę objął już
w posiadanie ktoś z rodzeństwa. Będąc w większości osobami młodymi i samot
nymi, żenili się w między czasie na obczyźnie lub też, jeśli mieli już rodziny,
sprowadzali je do siebie i pozostawali tam na stale.

Rozmiary i kierunki emigracji
Mimo braku systematycznych i zakrojonych na szerszą skalę badań źródło

wych, można już obecnie stwierdzić, że emigracja z ziem polskich na Węgry'
była w omawianym okresie duża i z upływem czasu przybierała na sile. W latach

bardziej dotkliwych klęsk elementarnych, wojen i większych niepokojów spo
łecznych, można mówić wręcz o wzmożonych „falach” emigracyjnych. Po
świadcza to szereg informacji źródłowych. A oto niektóre przykłady: Z dóbr

żywieckich na samą tylko Orawę uszło przed 1618 r. 400 chłopów5’. W staro
stwie nowotarskim w latach 1624-29 powstało 300 „pustek” a poddani zbiegli,
głównie na Węgry54. Znamienna jest w tym względzie opinia wyrażona przez hr.

Emeryka Thurzona. W liście do króla Zygmunta III z 1616 r. odmowę wydania
zbiegów pochodzących zza północnej strony granicy uzasadniał on tym. że chło
pi z Małopolski uchodzili nie tylko do jego dóbr orawskich ale również i do in
nych komitatów, gdzie nie ma pana grantowego, u którego by ich brakowało. To

głównie dzięki tym nowym przybyszom, w latach 1624-59 liczba mieszkańców

Górnej Orawy niemal się podwoiła55. Podobnie działo się wzdłuż całego pogra
nicza Małopolski z Węgrami. W samych tylko latach 1703-18 z 16 wsi w dob
rach sieniawskich i oleszyckich nad Sanem, zbiegło, głównie na Węgry', 743
osób. Stanowiło to około 10% ich mieszkańców56 . O tym jak bardzo niepokoiło

52 „Ossolineum”, rkps 13 129 I, Pamiętnik..., s. 140.

53 M. G o t k i e w i c z, Ruchy migracyjne polskich górali po południowej stronie Beskidu.

„Folia Geographica”, Series Geographica-Oeconomica, vol. II, 1969, s. 27.

54 J. R a f a c z, Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej

Polskiej. Warszawa 1935, s. 88 .

55M.Gotkiewicz,Ruchymigracyjne..., s.28.

56 J. B u r s zt a, Zbiegostwo chłopów znad Sanu w I ćwierci Xl'III wieku. „Roczniki dzie

jów spol.-gospodarczych”, t. 17, 1955, s.73.
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3. Zygmunt Ajdukiewicz, Górale z Beskidu i Pionin

to naszą szlachtę świadczy częste powoływanie przez sejm komisji granicznych,
celem odzyskania zbiegłych poddanych57.

W sprawozdaniu Jezuity ks. Taunerta z 1699 r. mowa jest o 20 000 emigran
tów, którzy w czasie „potopu szwedzkiego” przybyli z Polski na Węgry58. Wia
domo że nasza szlachta szukała wtedy schronienia m.in. na Orawie5’. M. Got-

kiewicz przytacza szereg informacji i relacji źródłowych, mówiących o znacznej
ilości naszych emigrantów w tym kraju a zwłaszcza w jego części północnej. W

obawie przed rozruchami wywołanymi konfederacją barską i buntami chłopów,
wiele rodzin szlacheckich z Pogórza i okolic schroniło się w latach 1768-69 na

terenie monarchii habsburskiej60. Biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo i długość

granicy z Polską, przypuszczać należy iż w grę wchodziły tu głównie Węgry.
Przyłączenie Galicji do państwa austriackiego sprzyjało napływowi jej miesz

kańców na ziemie Korony św. Stefana. W Banacie w samych tylko latach 1770-
75 osiedliło się 450 000 kolonistów61. Nie wiadomo jednak ilu było wśród nich

57 W XVII w. wiadomo o ich istnieniu w latach: 1601, 1629, 1631, 1635, 1638, 1647, 1659,

1661, 1683,1685.
58M.Gotkiewicz,Ruchymigracyjne..., s.40.

59 Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. XH, 1966-67, s. 637.

60 PSB, t. 27,1983, s. 738.

61E.Gór1ich, F.Romanik,GeschichteÓsterreiclis.Insbruck 1970,s.282.
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przybyszów z ziem polskich. W wykazie nie wyodrębniono ich bowiem. W

1787 r. na Węgrzech żyło 8 003 000 osób. Z tego 2 838 000, czyli 35,4 % stano
wili nowi przybysze”2. I w tym przypadku nie wyodrębniono wśród nich osób

wywodzących się zza północnej strony granicy. Wnosząc z ówczesnego natęże
nia emigracji, ich liczba musiała być jednak niemała. Wielkie klęski nieurodza
jów i epidemie chorobowe, jakie nawiedziły Galicję w latach 1846-57 spowodo
wały że na Węgry napłynęła z niej wtedy wielka ilość uchodźców. Przykładowo,
w samym tylko dominium szaflarskim wydano w latach 1847-49 391 a w latach

1853-55 1100 paszportów podróżnych. W dominium czarnodunajeckim wysta
wiono ich w 1853 57363. Zdecydowana większość osób które je otrzymywały
udawała się na ziemie Korony św. Stefana. Potwierdzają to również liczne

wzmianki i bardziej obszerne informacje na ten temat, zawarte w źródłach wę
gierskich, zwłaszcza w aktach policyjnych, sądowych i kościelnych”4.

Gdzie głównie osiedlali się nasi uchodźcy w nowym kraju i dlaczego? Z ana
lizy dostępnej autorowi podstawy źródłowej wynika, że zależało to od czasu, w

którym miała miejsce emigracja oraz od tego kim były osoby, które się na nią
udawały i z jakich pobudek to czyniły. Większość ludności rolniczej osiedlała się
od początku na terenie Górnych Węgier, najliczniej jednak w komitatach grani
czących z Polską. Czyniła tak również i wówczas, gdy kolonizacja tych terenów

została już zakończona i gdy później należały one do gęściej zaludnionych w

Królestwie. Potwierdzają to m.in. informacje i dane zawarte w załączonym tu

wykazie 1.

Istniały trzy podstawowe przyczyny tego zjawiska. Jak już była o tym
uprzednio mowa, na terenie Słowacji i Rusi Zakarpackiej, bo o nie głównie cho
dzi, znajdowało się duże skupisko ich słowiańskich pobratymców. Kontakty z

nimi (w przewadze również ludnością rolniczą), były łatwiejsze niż z innymi
nacjami zamieszkującymi ten kraj. Zachodnia i środkowa Słowacja należały do
terenów lepiej rozwiniętych w Królestwie65. Łatwiej tam było w związku z tym
znaleźć zatrudnienie w zajęciach pozarolniczych. Pewne znaczenie miał tu rów
nież fakt, że warunki życia w tych górzystych w znacznej części terenach, były
podobne do tych, do jakich przywykli w stronach rodzinnych (większość z nich

wywodziła się z górskiego i podgórskiego rejonu Małopolski).

62 W. F e 1 c z a k, Węgierskapolityka..., s. 26.

6 AP w Krakowie, Akta starej registratury Urzędu Obwodowego w Nowym Sączu, urzę
dów powiatowych w Czarnym Dunajcu i Krościenku Pienińskim, 11 urzędów dominikalnych oraz

Magistatu miasta Nowy Targ, sygn. STNT 73A plik 24, Protokoły paszportowe dominium szaflar-

skiego 1847-1855; STNT 62 plik 14, s. 1735 i in.; Protokół paszportowy dominium czarnoduna
jeckiego z 1853 .

64 Por. Śtatny oblastny archiv (dalej ŚOBA) v Levoćy. Zbierka cirkevnych matrik z uzemia

Spisa 1599-1952, Liber natorum, baptisorum et mortuorum 1630-1859. Poszczególne miejscowo
ści.

65R.Praźak:op.cit., s.65.
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Spora część owych przybyszów kupowała tam gospodarstwa od osób emi
grujących na południe66 łub grunty z parcelowanych folwarków. Inni, wchodząc
w związki małżeńskie, wnosili do nich tylko swój posag. Jeszcze inni podejmo
wali pracę najemną w majątkach ziemskich czy służbę u zamożnych gospodarzy.
Szereg osób osiedlało się wszelako w tamtejszych miastach, zwłaszcza od schył
ku XVIII w. zajmując się rzemiosłem, handlem, usługami, drobną wytwórczością
i pracą w zakładach przemysłowych. Na Górnych Węgrzech pracowała też więk
szość duchownych diecezjalnych i nauczycieli szkól ludowych z Polski.

Część osadników przybyłych tam wcześniej, tj. do końca XVII w. względnie
też ich potomkowie, emigrowali potem (od 1715 r.) wraz z ludnością słowacką
na Dolne Ziemie w poszukiwaniu lepszych warunków życia67. Pionierami zasie
dlenia byli tam jednak polscy duchowni, głównie zakonni. Wspomagali oni dzia
łalność węgierskiego Kościoła katolickiego, zmierzającą do reaktywowania lub

tworzenia od nowa na tych terenach sieci parafii, klasztorów, szkól i seminariów

duchownych68
Starsza fala emigracyjna kierowała się początkowo głównie w rejon Gyón-

gyós, Jaszberćny i Budapesztu. Ta młodsza, z I połowy XIX w. osiągnęła okolice

Kecskemet, docierając w szeregu wyspach osadniczych do Banatu i granicznego
rejonu militarnego69. Od początków XIX w. na Dolne Ziemie udawało się coraz

więcej biedoty, w tym pragnącej w nowym kraju pracować na swoim gruncie.
Nie stać ich było na zakup gospodarstw w gęściej zaludnionych komitatach pół
nocnych. Na południu otrzymywali natomiast ziemię za darmo lub nabywali ją
po niskich cenach70. W głąb Węgier uchodzili też w większości zbiegowie przed
służbą w annii cesarskiej, osoby które weszły w konflikt z prawem (w tym de
fraudanci i niewypłacalni dłużnicy) oraz ukrywający się konspiratorzy polityczni.
Na północnym pograniczu Królestwa inwigilacja obcych osób była bowiem bar
dziej wzmożona i nadzorowana przez władze austriackie (tajna policja, straż

graniczna i wojsko, które wyłapywały podejrzanych)71. Istniało tam w związku z

66 W samej tylko I połowie XVIII w. odeszło ze Słowacji na południe 15-20 tysięcy osób a

w latach 1751-1779 32 000. Dejiny Slovenska, i. □ pod red. S . Cambela. Bratislava 1987, s. 379-

380.

67 J. Ś i r a c k y, Sucasny stav a problematyka vyskumu dejin zaliranicnycli Slovakov, [w:]

Vystahovalectvo a zivot krajanem vo svetc, pod red. L . Hubenaka, Martin 1982, s. 49.

68 M. J. A d a m c z y k. Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związku z Polską 1643-1648.

„Prace Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego”, CXI, Wrocław 1995, s. 18, 35.

69M.Gotkiewicz,Ruchymigracyjne..., s.29imapki.Por.teżP.Adamik,Aspekty

Vyvinu slovenskeho skolstvav Rumuńsku v minulosti a dnes, [w:] Vystahovalectvo...,s. 181.
70 -k •

Nie tylko bardziej na południu ale i w rejonie Budapesztu, jeszcze przed 1830 r., znajdo
wało się niemało niezagospodarowanych gruntów. H. B o g dań sk i. Dziennikpodróży..., s. 218.

71 „Ossolineum”, rkps 131291, Pamiętnik Marcelego Droltojowskiego...s.&l; J. Reych-

man, Ze stosunków kulturalnych..., s. 37, 52.
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tym większe niebezpieczeństwo ich zatrzymania, względnie też karnego wciele
nia do wojska.

Zwraca uwagę fakt, że choć ilość wzmianek o rekrutach i dezerterach z armii,
zbiegłych na Węgry, jest w źródłach galicyjskich dość duża, to jednak informacji
o ich nowych miejscach osiedlenia i dalszych losach, zachowało się znacznie

mniej niż w przypadku innych emigrantów (więcej ich dostarczają przekazy wę
gierskie). Wynikało to z dwu podstawowych przyczyn. Pierwszą z nich była chęć
zatajenia przed władzami aktualnego miejsca ich pobytu. Dlatego sami zbiego
wie często przez dłuższy czas nie informowali rodziny o tym, gdzie się znajdują.
Nawet jednak gdy ta znała je, nie była zainteresowana jego ujawnianiem. Rodzi
ce lub rodzeństwo, indagowani w tej sprawie przez wójta i komisje poborowe,
odpowiadali zwykle że poszukiwany „wyszedł w świat w poszukiwaniu kawałka
chleba” i nie wiedzą gdzie się znajduje. Tylko niektórzy z nich domniemywali,
że może przebywać „gdzieś na Węgrzech” a stosunkowo nieliczni twierdzili, że

przebywa tam napewno72. Nigdy jednak nie wymieniali okolicy czy miejsca jego
pobytu. Wyjątek stanowiły przypadki gdy osobnik taki został na Węgrzech za
trzymany, ukarany więzieniem lub wcielony do wojska. Potwierdzają to m.in.
dane zawarte w wykazie 1. Ponieważ obowiązek służby w wojsku73 a następnie
w milicji krajowej (Ladwehr) trwał długo, milczenie w tych sprawach obowią
zywało przez szereg lat lub nawet do końca życia danego zbiega.

Istniała też i druga przyczyna. Nawet gdy po latach mógł on już pojawić się w

stronach rodzinnych bez obawy o konsekwencje swojego czynu, nie zawsze

wiek, stan zdrowia i zasobność materialna (koszty przejazdu), pozwalały mu na

odbycie dalekiej podróży. Nie mógł też przeważnie liczyć na spłatę ze schedy po
rodzicach. Przepisy stanowiły bowiem o przepadku mienia takich osób i praw do

ubiegania się o nie,74względnie już po latach uprawnienia te uległy już przedaw
nieniu. Mógł wtedy co najwyżej liczyć na wspaniałomyślność sukcesorów. Ci

jednak, nawet gdy ją okazywali, nie zawsze dokumentowali to w aktach sądo
wych. Nic więc dziwnego, że również i na ten temat w źródłach galicyjskich
spotkać można niewiele informacji.

Do wcześniej osiedlających się w głębi Węgier zaliczyć należy także kupców,
wozaków i pewną ilość wędrownych rzemieślników. Byl to wynik uprzedniego
rozpoznania przez nich danych miejscowości, z który mi następnie wiązali się na

stale lub na pewien czas. Nie jest dziełem przypadku, że ważniejsze szlaki na
szych emigrantów na południe pokrywały się często z drogami, które przemie
rzali kupcy, wozacy i sezonowi wychodźcy zarobkowi zza północnej granicy

72 Por. np. AP w Krakowie, Akta starej registratury..., sygn. S 70 plik 34: STNT 67 plik 15;

STNT 73 A plik 29; STNT 75 plik 43. Protokoły dotyczące nieobecnych poborowych 1822-1859.

73 Do 1804 r. była ona w Galicji dożywotnia, potem trwała 10-14 lat a od r. 1845, 8 lat. St.

Grodziski, Historia ustroju..., s. 250-251.

74 Ibidem, s. 254.
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Węgier. Autor ma tu na myśli zwłaszcza szlaki biegnące doliną Homadu do To
kaju i dalej na południe wzdłuż Cisy ku Szolnokowi i Kecskemet, doliną Hronu

ku Budapesztowi czy doliną Wagu, ku Komamu, Tabatabanyi i Veszprem. Po
twierdza to dodatkowo wyrażony już uprzednio pogląd, że większość osób emi
grujących samotnie lub pojedynczymi rodzinami, osiedlała się w głębi tego kraju
1 na jego południowych rubieżach, po uprzednim osobistym rozpoznaniu danej
miejscowości, lub uczynionym za pośrednictwem doświadczonej i cieszącej się
zaufaniem osoby.

W większym rozproszeniu przestrzennym żyli emigranci posiadający wy
kształcenie (mowa tu o emigrantach niepolitycznych). Znali oni zwykle łacinę i

niemiecki a niektórzy także węgierski. Nie mieli więc większych trudności w

porozumiewaniu się również z niesłowiańskimi mieszkańcami Królestwa,
zwłaszcza gdy były to osoby światłe. Nie cechował ich też zwykle lęk przed uda
niem się w głąb kraju i zamieszkaniem wśród całkowicie obcych ludzi. Przy
wyborze miejsca pobytu kierowali się przede wszystkim stopniem atrakcyjności
oferty związanej z ich zatrudnieniem.

W dużym rozproszeniu żyły też osoby kierowane po 1790 r. służbowo do pra
cy w tym kraju, gdzie niemało spośród nich osiedlało się na stale lub na pewien
okres czasu. Znaczna ich część była obcego pochodzenia. Dowodzą tego m.in.

dane zawarte w wykazie 2. Ludzie ci mieszkali jednak uprzednio na ziemiach

polskich (nie tylko w Galicji), gdzie rodziły się ich dzieci. Z adnotacji zawartych
m.in. w aktach szkolnych (np. podawany kraj pochodzenia, język ojczysty czy

narodowość), wynika, że spora ich część a jeszcze więcej ich kształcących się
synów, uważało się już za Polaków, bądź osoby spolonizowane.

Godny podkreślenia jest fakt, że niektórzy emigranci z ziem polskich docho
dzili tam do wyróżniających się stanowisk i pozycji społecznych. Przykładowo,
żyjący w I połowie XVII w. Joachim Łużeński, rodem z Nowego Targu, został

biskupem wielkowaradzyńskim [wykaz 2 poz. 81], W dokumencie z 1812 r.

mowa jest o Janie Kaliszu, synu chłopa z Czarnego Dunajca, który po ukończe
niu szkól, od 20 lat pracował w kancelarii palatyna węgierskiego (zastępcy kró
la), gdzie był wpływowym biurokratą [wykaz 1 poz.61]. W 1827 r. zamieszkał w

Weszprem wraz z kamerdynerem, hr Tadeusz Leduchowski (1790-1856), który
od 1837 r. byl generałem a od 1845 feldmarszałkiem wojsk austriackich (wykaz
2 poz. 75]. Piotr Leptasiński ze Lwowa pracował na Węgrzech, gdzie w 1839 r.

byl wielkorządcą Bratysławy („satrapa Posoniae”) [wykaz 2 poz.75].
Największe natężenie emigracji z ziem polskich na Węgry przypadało w ba

danym okresie na lata 1790-1859. W latach pięćdziesiątych XIX w. przybyszów
tych można już było spotkać w różnych regionach Królestwa. Pewne wyobraże
nie o tym daje ówczesna frekwencja uczniów w jego szkołach średnich, podają
cych jako ojczysty język polski. Wywodzili się oni niemal wyłącznie z rodzin

polskiego pochodzenia, które zamieszkały na Węgrzech. W latach 1852/53-
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1865/66 uczęszczali do 47 tamtejszych gimnazjów i szkól realnych. 8 spośród
nich znajdowało się w Siedmiogrodzie, 5 na terenie Kroacji i Sławonii, 3 w

Wojwodinie i Banacie i tyle samo w granicznym rejonie militarnym. Jeśli chodzi

o tereny zaliczane od 1849 r. do Węgier właściwych, to 9 szkól do których
uczęszczali znajdowało się w ówczesnym okręgu koszyckim, 6 w budapeszteń
skim, 5 w bratysławskim, 5 w szoprońskim i 3 w wielkowaradzyńskim75.

Najwięcej emigrantów zza północnej granicy osiedlało się na Spiszu, Orawie,
w Czadeckiem i Szaryskiem. W północnej części Spiszą przy ich pomocy zało
żono szereg wsi76. Na Zamagurzu Spiskim, gdzie przewagę zdobył polski żywioł
osadniczy, jeszcze w 1774 r. znajdowało się 13 szkól z polskim językiem na
uczania77. Spis urzędowy z 1853 r. wymienia w tej krainie 53 000 Polaków78.

Zaznaczyć należy, iż był to już okres kiedy poddawano ich wzmożonej slowaki-

zacji i hungaryzacji. Mimo utrudnień czynionych przez władze węgierskie, na
pływ naszych emigrantów trwał tam aż do I wojny światowej79. Cytowany już
M.Gotkiewicz wymienia wielu chłopów z Nowotarskiego i Limanowskiego,
którzy osiedlili się na Spiszu w II połowie XIX i w początkach XX w.80.

Dzięki dużemu napływowi emgrantów z północy, również na Górnej Orawie

przewagę liczebną zdobyła ludność polska. Dużą rolę w jej rekatolizacji odegrali
polscy duchowni81. Spis urzędowy z 1851 r. wykazał istnienie tam 30 000 Pola
ków. Stanowili wówczas 1/3 jej ludności. Zamieszkiwali głównie w 29 miejsco
wościach. Prof. L. Zejszner, który w połowie XIX w. zwiedzał tę krainę, stwier
dził, że również w jej dolnej, południowej części, można było spotkać pojedyn
cze wsie polskie82. Znaczne rozmiary przybrała od schyłku XVIII w. emigracja
ludności polskiej (również ze Śląska), nad górną Kysucę czyli w Czadeckie8’.

Sporo jej osiedlało się także w Szaryskiem84. Do wschodniej części Słowacji i na

teren Rusi Zakarpackiej napływała zza drugiej strony granicy również ludność

75 Statistisclie Uebersicht ueber die besterreichischen Gymnasien mul Realschulen ani

schlusse des Schuljalires... 1852/53-1865/66, wkładka do „Zeitschrift fur die ósteneichischen

Gymnasien und Realschulen”.

76E.Pav1ik,op.cit., s.l17.

77 Merkur von Ungarn oder Literarzeitung fiir das Konigreich Ungarn und dessen

Kronlander, wyd. A. Kovachich, 1787, cz. U, s. 488 i n.

78 L. Z e j s z n e r, Spiż „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 1854 s. 5.

79 Niektórzy z nich dochodzili tam do zamożności. Przykładowo, J. Łuszczek, rodem ze

Starej Wsi kolo Limanowej, posiadał w Czwartku Spiskim dobrze prosperującą wytwórnię naczyń
emaliowanych. M. G o t k i e w i c z, Ruchy migracyjne...s. 17.

80 Ibidem, s. 18.

81 M. A d a m c z y k, Edukacja młodzieży w czasach pańszczyźnianych. „Wierchy”,
R 51:1984, s. 27 .

82 Ibidem, s. 82.

83M.Gotkiewicz,Ruchymigracyjne..., s.40.

84 Ibidem, s. 18.
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ruska85. Duże natężenie wykazywała po 1772 r. emigracja naszych Żydów na

Węgry, głównie z Galicji. Dość wspomnieć, że w latach 1787 na terenie samej
tylko Słowacji ich liczba zwiększyła się z 33 000 do 103 00086.

Sezonowe wyjścia zarobkowe przybrały znaczne rozmiary' już w II połowie
XVIII w. a w I połowie następnego stulecia stały się na terenach górskich i pod
górskich Galicji zjawiskiem masowym. Mimo że od lat czterdziestych XIX w.

rosła liczba osób kierujących się ku ziemiom dwu pozostałych zaborów, głównie
ku Królestwu Polskiemu87, większość tych wychodźców udawała się nadal na

Węgry'. Każdego roku w porze letniej wyruszało tam wielu ludzi, kierując się ku

większym majątkom ziemskim. Wychodziły zwykle wszystkie zdolne do pracy

osoby. W domach pozostawali tylko starcy i małe dzieci. Podejmowano prace
akordowe przy żniwach, sianokosach i winobraniu. Zimą mężczyźni zatrudniali

się także przy pracach leśnych, w omłotach zboża i w folwarcznych obiektach

przemysłowych88.
Trudno jest podać dokładnie ile osób w badanym okresie wyemigrowało na

stale z ziem polskich na Węgry'. Jak już wspomniano poprzednio, czynili to

głównie mieszkańcy Małopolski a następnie Galicji. W tej ostatniej istnieją od

1775 r. urzędowe spisy ludności. Analizując zawarte w nich dane i porównując je
ze źródłami kościelnymi oraz uwzględniając fazy natężenia i osłabienia owej
emigracji można przyjąć, że w latach 1775-1859 emigrowało tam rocznie z Gali
cji przeciętnie 15-17 tysięcy ludzi89. Dało by to w ciągu 86 lat od 1 290 000 do

1 548 000 osób, przy czym bliższa rzeczywistej jest ta druga liczba. Jeśli się
przyjmuje następnie, że w latach 1630-1750 osiedlało się ich tam około 5 000

rocznie a w latach 1751-1773 8 000, to otrzymamy dalszych 805 000 osób.

Łącznie więc w latach 1630-1859 w grę wchodziło by około 2,3 miliona ludzi.

Nie była to więc liczba mała a trzeba zaznaczyć, iż przyjęte przez autora mierni
ki, na podstawie których została ona określona, nie należą bynajmniej do wygó
rowanych.

Znaczenie emigracji
Z punktu widzenia omawianego tematu należy je rozpatrywać z uwzględnie

niem roli jaką emigracja ta odegrała na Węgrzech, jej znaczenia dla sezonowych
i okresowych wychodźców do tego kraju oraz dla Polski, z której ziem się wy-

85R.Reinfuss,op.cit.s.171.
86 Dejiny Słoweńska, cz.n, pod red. S. C a m b e 1 a. Bratislava 1987, s. 558.

D. Rzepniewska, Sezonowi najemnicy rolni w Królestwie Polskim w połowie XIX

w. Warszawa 1957, s. 35,50.
88M.Adamczyk,FenomenPodhala..., s.44,60.

89 Obliczeń dokonano na podstawie urzędowych spisów ludności a m.in. konskrypcji woj
skowych z lat 1775-1824 i danych, zawartych w Tafeln zur Statistik der Osterreicliisclien Monar
chie, 1851-1861.
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wodziła. Przy obecnym stanie badań nie jest to zadanie łatwe. Dlatego autor

ograniczy się do niektórych tylko uwag na ten temat, głównie bardziej ogólnej
natury.

Długotrwale wojny i dwa wieki niewoli tureckiej doprowadziły do wyludnie
nia znacznych połaci Węgier. Znajdowało się tam jednak dużo żyznych gleb i

stare ośrodki kulturalne kraju. Ich zagospodarowanie i odbudowa znalazły się
więc w centrum uwagi tamtejszych władz. Większość prowincji Królestwa nie

należała do gęsto zamieszkałych. Dlatego zasiedlenie tych terenów należało

przeprowadzić także z udziałem przybyszów z zewnątrz. W realizacji tego zada
nia uczestniczyli dość licznie również emigranci z ziem polskich. Część z nich

kierowała się w głąb kraju, w tym na jego południowe rubieże. Większość pozo
stawała w komitatach północnych, przejmując gospodarstwa rolne i inne warsz
taty pracy po rodzinach udających się na Dolne Ziemie. Dzięki temu jedni i dru
dzy przyczyniali się do rozwoju swojego nowego kraju osiedlenia.

Jak już wspomniano poprzednio, osiedlając się głównie na terenie Słowacji i

Rusi Zakarpackiej, wzmacniali oni tamtejszy żywioł słowiański. W przeciwień
stwie do przybywających z nimi Rusinów i Żydów, etniczni Polacy (z wyjątkiem
ściślejszego pogranicza polsko-węgierskiego), z upływem czasu slowakizowali

się niemal w całości. Dla kształtującego dopiero swoją tożsamość i poddawanego
intensywnej madziaryzacji narodu słowackiego nie była to sprawa bez znaczenia.

Na ówczesne Węgry emigrowały z naszych ziem zarówno osoby nie wy
kształcone, jak i wykształcone. Jedne i drugie edukowały potem swoje dzieci w

tamtejszych szkołach.' Wyróżniające się dokonania niektórych spośród nich lub

ich potomków, odnotowano w wykazie 2. Można nie bez podstaw sądzić, że

jednostek takich było tam znacznie więcej i że niejedna z nich zapisała się na

trwale zwłaszcza w dziejach narodów słowackiego i madziarskiego oraz w ich
kulturze90.

Przebywający częściej na Węgrzech sezonowi i okresowi emigranci z naszych
ziem, rozpoznawali tą drogą bliżej ów kraj i panujące w nim stosunki. Sprzyjało
to m.in. podejmowaniu przez nich decyzji o kształceniu tam swoich dzieci. Ich

liczne wyprawy za południową granicę łagodziły biedę, przysparzając rodzinom

środków na opędzenie bieżących potrzeb. Rozładowywały też częściowo nad
wyżkę rąk do pracy w przeludnionych wsiach górskich i podgórskich.

O tym jak wielkie znaczenie miały owe wyjścia dla tamtejszej ludności

świadczyć może chociażby pismo gromad z dóbr szaflarskich, skierowane w

1855 r. do Urzędu Obwodowego w Nowym Sączu91. Czytamy w nim m.in. „Lud

nasz góralski nie mając dostatecznych grantów z których by się wyżywić mógł,

90 Znaczący wkład wnieśli doń m.in. osiedlem w Siedmiogrodzie unitarianie polskiego po
chodzenia.M.Wie1iczko,op.cit., s.35.

91 AP w Krakowie, Akta starej registratury...., sygn. STNT 73 A plik 24. Gromady domi
nium szajlarskiego do cyrkttlu, z 28 VI 1855.
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ani też nimogąc w domu znaleźć dostatecznego zarobku, chodzyl dawna z da
wien do sąsiedniego kraju węgierskiego na robotę, gdzie zawsze w każdej porze
roku znajdował zarobek i wyżywienie”. W piśmie mowa jest, że od zeszłego
roku wyjścia te zostały ograniczone, co doprowadzi ludzi do nędzy i żebraniny,
których rosnące objawy już się zauważa. Urzędy gromadzkie stwierdzają rów
nież, iż tę swoją prośbę do władz zredagowały pod naciskiem wielu osób „nie
mogąc oprzeć się ciągłym naleganiom ludu zarobkiem się trudniącego”92.

Dość silne wpływy slowacko-węgierskie, widoczne zwłaszcza w strojach,
wyposażeniu mieszkań i słownictwie mieszkańców górskiego rejonu Galicji by
ły, jak można sądzić, również wynikiem ich licznych sezonowych i okresowych
pobytów na ziemiach Korony św. Stefana.

W wyniku emigracji na Węgry naród nasz tracił m.in. pewną ilość światłych i

wykształconych osób, których nie miał zbyt wiele. Znacznie więcej ich, głównie
z pobudek politycznych, emigrowało również do krajów zachodnich. Działo się
to w warunkach nasilającej się germanizacji i rusyfikacji, którymi w pierwszej
kolejności poddawano kształcącą się młodzież . Obok negatywnej, istniała jed
nak także i pozytywna strona tego zjawiska. W szkołach węgierskich z dawna już
edukowała się nasza młodzież93.W latach 1784-1844 było jej tam zdumiewająco
dużo. Pochodziła głównie z Galicji, w przewadze z wiejskich i małomiasteczko
wych rodzin plebejskich. Ówczesne nieliczne szkoły średnie i kursy filozoficzne

w tym zaborze, nie byłyby zapewne w stanie pomieścić jej w swoich murach i

zapewnić niezbędnych warunków do nauki. Swoje wykształcenie zawdzięczała
więc węgierskim zakładom edukacyjnym, które w dodatku nie germanizowały
jej, jak to miało miejsce na terenie Galicji.

Zdecydowana większość tych okresowych emigrantów, po odbyciu nauki

wracała do kraju rodzinnego, zasilając szeregi naszej zalążkowej warstwy inteli
genckiej i zmieniając stopniowo jej skład społeczny. Z dokonanych przez autora

ustaleń wynika, że spora grupa wychowanków tamtejszych szkól wniosła zna
czący wkład w rozwój naszego kraju i jego kultury94. W wyniku kontaktów z

nimi w trakcie odbywania nauki, pewna liczba wykształconych osób z Węgier,
głównie ze Słowacji, podejmowała potem pracę na ziemiach polskich. Większość
z nich, lub ich potomków, asymilowała się potem i polonizowała.

92 Ibidem.

93 M. Adamczyk, Polacy w szkołach węgierskich 1625-1848, „Rocznik Polonijny” nr

5-6, Lublin 1987, s. 28,34.
94 Ibidem, Szkoły średnie pogranicza węgierskiego i śląskiego z Galicją w pierwszej polo-

wieXIX w., [w:] Galicja ijej dziedzictwo, t. 3, pod red. A. Meissnera i J. Wyrozumskie-
go. Rzeszów 1995, s. 189.
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Emigration from Poland to Hungary between 1630 and 1859

Though the political, trade and cultural relations between Poland and Hungary have been the su-

bject of numerous studies, the problem of emigration from the Polish territories to Hungary still

reąuires elucidation. Most of the archival materiał assembled by the author has not been previously
used. Between 1630 and 1859, emigration to Hungary was at its most intense. The two lists of

sources attached to the article cover the years 1713-1855 (origin: property files and military files)
and 1630-1846 (origin: lists of emigrants from various sources primarily school files). Emigration,
split into four sub-periods differing in ąuality, extended all over the lenght od the border, from

Bukovina bordering with Transsylvania in the east to the river Białka in the west. Immigration from

the south crossed the linę of the watershed of the Baltic and the Black Sea in the region of the river

Poprad and the springs of the river Sola, while that from the north in the region of the Kisuca,
Orava and upper Topią, which later caused difficulties in outlining the State border. The Carpathian
Mts did not have an isolating effect, and the diversity of production on both sides of the rangę was

conducive to the exchange of goods and helped satisfy seasonal demands for workforce. After

1772, Galicia (southem part of Poland, part of the Austrian occuped zonę), obstructed in its tradi-

cional contacts with the city of Gdańsk, was anxious to enter into contact with the less densely
populated Hungary. All types of emigration, seasonal, periodical and pennanent, were in occurren-

ce. Before 1630, the emigrants were mostly peasants from the mountain regions of Małopolska
(Little Polan); in the first half of the 19th century, a large number of young people educated at

Hungarian schools mostly thanks to the contacts of monastic orders between one another, and

fugitives from the Austrian Anny to the southem commitati of the Kingdom of Hungary. Polish

volunteers joined the Hungarian Revolution in 1848. The most immigrants from across the northem
border settled in Spis, Orava and the regions of Ćadca and Saris. Over the entire period under di-

scussion, Polish immigrants in Hungary totalled 2.3 million. In conclusion, the author discussed the

good and bad effects of the Polish emigration to Hungary. Among the good ones, he lists the

strengthening of the Slav element in the north of Hungary, the alleviation of poverty in Polish

Galicia and the educational opportunities for Polish youth at Hungarian schools; among the bad

ones, the loss ofpart of the active Polish element, in that illuminated and educated individuals.
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Tab. 1 Zaludnienie Królestwa Węgierskiego w 1848 r.

O
k
r
ę
g l.p.

Komitat

Distrikt

Bezirk

Pow. w

milach

kw.

Miejscowości Ogółem
miesz

kańców

Przy
pada

osób na

1 milę

Ogółem W tym
miasta

1. Wieselburger 35,3 50 58 361 1653

2. Oeden burger 57,7 241 3 192 182 3393

3. Raaber 28,8 85 1 94 224 3272
C/3
?? 4. Komorner 57,3 91 1 134 098 2497
c
3 5. Weszprimer 74,4 181 185 167 2489

■g 6. Stuhlweissenburger 75,8 78 1 168 387 2221

_o 7. Einsenburger 96,9 652 1 274 232 2830
c 8. Somogher 114,7 325 212 261 1851
.2
o

9. Czalader 100,2 621 273 949 2734
Cl, 10. Tolnaer 65,9 105 183 386 2783

11. Baran yer 91,1 339 1 233 850 2567

Razem: 794,5 2768 8 1010597 2531

12. Pesther 191,0 189 2 511 260 2677

13. Bacser 170,8 110 3 458 622 2685

14. Neograder 77,7 261 181 841 2340

15. Zohler 50,6 161 5 95 928 1896
2

C/J 16. Honther 46,1 349 3 103 326 2241
es’
C 17. Graner 19,1 51 1 61 346 3212
3 18. Barser 49,2 219 2 122 748 2495
3 19. Neutraer 122,0 455 2 345 546 2832
O
3 20. Pressburger 82,7 320 5 269 153 3255

<3 21. Trencster 87,8 407 1 275 561 3139
22. Thuroczer 21,3 104 45 715 2146

23. Arvaer 37,4 101 91 049 2434

24. Liptauer 42,0 133 79 753 1899

Razem: 997,7 2860 24 2641848 2648

25. Zipser 66,5 208 2 185 946 2796
26. Gomórer 76,2 273 170.962 2244

27. Heveser 120,7 147 1 272 530 2258

28. Borsoder 65,5 179 183 181 • 2797
tzj 29. Tornaer 10,8 42 27 562 2552

X3
O

30. Abaujvarer 52,7 238 1 166 195 3154
Ni* 31. Saroser 65,1 391 3 197 285 3030
(-U 32. Zempliner 108,5 452 277 494 2558

33. Unghvarer 59,5 208 110 003 1849
34. Beregher 67,5 268 119.151 1765

Razem: 693,0 2406 7 1710309 2468

Nazwy jednostek administracyjnych w języku niemieckim.
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Tab. 1 Zaludnienie Królestwa Węgierskiego w 1848 r. - c.d.

O
k
r
ę
g l.p.

Komitat
Distrikt
Bezirk

Pow. W

milach
kw.

Miejscowości Ogółem
miesz

kańców

Przy
pada

osób na

1 milę

Ogółem W tym
miasta

35. Marmaroser 179,0 202 116 503 930
36. Ugocser 22,6 66 48 170 2131
37. Szathmarer 106,5 257 2 235 821 2214

38. Biharer 200,0 485 2 435 098 2175
39. Szabolcser 115,1 146 208 281 1810

22 40. Bekeser 65,4 20 153 018 2340

o 41. Scongrader 63,0 10 1 130 051 2064
N 42. Csanader 29,1 11 69 162 2377

43. Arader 108,4 191 226 408 2089
44. Krafsoer 108,9 230 215 632 1980
45. Temesvarer 116,5 186 3 304 187 2611
46. Torontaler 132,1 122 322 246 2439

Razem: 1 246,6 1 926 8 2514577 2017

.2
’2

47. Sremstaer 43,3 87 100 562 2322
48. Beroczer 83,1 246 1 146 048 1757

S
ł
a
w
o 49. Posegaer 45,2 261 1 74 470 1648

Razem: 171,6 594 2 321 080 1871

50. Kreutzer 30,2 198 2 70 281 2327
03 51. Warasdiner 34,2 530 1 131 305 3839
03
O
a

52. Agramer 108,0 1246 2 282 202 2613

Razem: 172,4 1 974 5 483 788 2806

53. Szołnoker 39,6 147 1 88 595 2237

G''CZ) 54. Zarań der 25,5 99 34 580 1356
o
N 55. Krassznauer 19,8 75 40 383 2040

1. Korarer Distrikt 18,1 91 45 345 2502
-Ot-t 2. Jazygien und Kuma-
O nien Distrikt 85,5 25 179 123 2095
£

-3 3. 6 hajduken Stadte 17,8 6 61 032 3429

GO 4. Ungarn Kiistenland 6,0 38 2 42 762 7127

Razem: 212,3 481 3 491 820 2317

Gran.

rejon
milit.

1. Kroatisclie Bezirk 288,0 2 073 12 498 947 1732

2. Slawonischer Bezirk 139,0 320 4 259 153 1864
3. Banatischer Bezirk 182,0 191 2 250 485 1376

Razem: 609,0 2 584 18 1008585 1656

Ogółem Królestwo: 4 897,0 15 593 75 11 182 604 2284

Źródło: Das Land der Ungarn mit Croatien, Slawonien, Siebenburgen und der

Militargrenze, Leipzig 1849, s. 7-8.
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Tab. 2. Gęstość zaludnienia Królestwa Węgierskiego w 1859 r.

z uwzględnieniem okręgów, obwodów i terenów odłączonych.

L.p. Okręg
Kraj P

o
w

.

w

m
i
l
a
c
h

k
w

.

L
i
c
z
b
a

o
b
w
o
d
ó
w

Przeć,
wielkość

obwodu
w milach

Ogółem
mieszkańców

Przypada prze
ciętnie osób na:

1 obwód 1 milę
kw.

1. Koszyce 686 8 85,8 1 375 021 171 878 2004

2. Bratysława 603 11 54,8 1 586 088 144 190 2630

3. Wielki Waradzyn 612 6 102,0 1 479 527 246 588 2418

4. Budapeszt 606 9 67,3 1 634 724 181 636 2698
5. Szoproń 617 9 68,6 1 771 720 196 858 2872

Węgry: 3124 43 72,7 7 847 080 182 490 2512

6. Siedmiogród 925 10 92,5 2 120 030 212 003 2292
7. Wojwodina i Banat 521 5 104,2 1 400 757 280 151 2686

8. Kroacja i Sławonia 318 5 63,6 871 120 174 224 2739
9. Gr. rejon militarny 339 1 339,0 667 770 667 770 1970

Tereny odłączone: 2103 21 100,1 5 059 677 240 937 2406

Ogółem Królestwo: 5227 64 81,7 12 906 757 201 668 2469

Bez Dalmacji (222,3 mil)
Źródło: Staats Handbuch der sammtlichen Verwaltungsgebiete des Konigrei-

ches Ungarnfur das Jahr 1859, s. 3 i n.; Staats Handbuch der Kronlander Sieb-

enburgen, Wojewodschaft und Banat, Croatien und Slawonien, Dalmatien und

Militar- Granzefiir das Jahr 1859, Wien.
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Tab. 3 Gęstość zaludnienia Galicji i Bukowiny w latach 1848 i 1859.

L.p. Obwód
1848 r. 1859 r.

Mil Miesz
kańców

Osób na

1 milę
Mil Miesz

kańców

Osób na

1 milę
1. Wadowice 65,7 272 870 4153 66,9 288 046 4306

2. Sącz 74,1 264 720 3572 69,2 222 716 3218

3. Jasio 56,4 283 341 5024 54,5 233 266 4280

4. Kraków 21,4 146 000 6822 21,2 138 748 6547

5. Bochnia 43,8 246 347 5624 41,6 211 306 5079

6. Tarnów 66,4 273 005 4112 66,5 275 939 4149

7. Rzeszów 80,4 313 995 3905 79,3 294 994 3720

Okręg Kraków: 408,2 1 800 278 4410 390,0 1 665 015 4269

8. Sanok 83,7 301 323 3600 84,5 258 392 3058

9. Przemyśl 58,7 272 739 4647 69,5 257 266 3702

10. Lwów 41,3 194 292 4704 35,8 200 100 5589
11. Sambor 88,1 325 827 3698 89,2 299 154 3354
12. Żółkiew 88,9 233 899 2631 90,0 237 213 2636
13. Kołomyja 83,3 343 116 4119 79,8 253 542 3177
14. Zaleszczyki

(Czortków) 68,8 220 184 3200 65,9 225 528 3422
15. Złoczów 98,5 258 302 2622 95,2 263 219 2765
16. Stryj 116,9 250 297 2141 116,7 239 426 2052
17. Tarnopol 66,6 222 634 3343 64,2 223 999 3489
18. Brzeżany 76,2 232 420 3050 74,2 228 458 3079
19. Stanisławów 101,1 264 936 2621 94,7 264 324 2791

Okręg Lwów: 972,1 3 120 023 3210 960,9 2 950 621 3071

Ogółem Galicja: 1380,3 4 920 301 3565 1350,9 4 615 636 3417

Bukowina: 189,2 370 673 1959 181 408 708 2258

Źródło: H. Stupnicki, Galicyci pod względem topograficzno-historycznym,
Lwów 1849, s. 3; Staats Handhuch der sammtlichen Verwaltungsgebiete des

Konigreiches Ungarnfur das Jahr 1859, s. 3 i n.; Staats Handbuch der Kronlan-

der Siebenburgen, Wojewodschaft und Baiiat, Croatien und Slawonien, Dalma-

tien undMilitdr- Granzefur das Jahr 1859, Wien.
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Zał. 1. Wykaz emigrantów z powiatu i obwodu sądeckiego
1. 1743. Bukowina Tatrzańska. Wzmianka że przed 30 laty bracia Macieja Rusiniaka „trzyma

jąc się razem” do Węgier odeszli i tam pomarli;
2. 1744. Dzianisz. Benedykt Gruszka osiadły na Węgrzech, pracował u swojego wuja Józefa

Gruszki, również rodem z Dzianisza, we wsi Dennand w komitacie Haves. W 1743 r. przybył na

Podhale aby przekazać swoją schedę rodzime, w zamian za spłatę w kwocie 44 zl;
3. 1746 Olcza. Córki Macieja Topora osiadły w Falsztynie na Spiszu. Swoje schedy majątkowe

przekazują odpłatnie rodzinie;
4. 1754. Ratulów. Wzmianka o Janie Skubiszu, który otrzymał od rodziny 3 zl na emigrację na

Węgry;
5. 1755. Stare Bystre. Maciej, Kazimierz, Józef i Mateusz Obrochtowie osiedlili się na Wę

grzech. Dwaj pierwsi spośród nich zgłosili się do urzędu starościńskiego, gdzie zrzekli się swoich

sched w roli Obrochtowej na rzecz Tomasza i Katarzyny Wróblów, w zamian za wypłaconą im

kwotę 60 zł w zlocie;
6. 1762. Ratulów. Stanisław Szczechowicz osiedlił się na Liptowie, gdzie miał żonę i czworo

dzieci. Przybywszy na Podhale przekazał należną mu schedę majątkową bratu Sebastianowi za 35

tynfów;
7. 1763. Groń. Sebastian Makowczak osiadł na Węgrzech. Przyszedłszy do wsie rodzinnej

sprzedał należną mu schedę majątkową bratu Bartłomiejowi za 50 zlg;
8. 1763. Zubsuche. Jakub Potoczny mieszkał na Węgrzech, gdzie miał żonę i dzieci. Swoją

schedę po rodzicach przekazał bratu Szymonowi za 65 złg., pól sągi płótna i kierpce;
9. 1764. Nowy Targ. Kazimierz Kukułka od 26 lat przebywał na Węgrzech. Posiadał schedę po

rodzicach w roli Garlatowskiej, do której deklarował swoje prawa;

10. 1764. Pieniążkowice. Wojciech Fiedor w „zamarzły rok” odszedł na Węgry i nigdy już me

pojawił się w starostwie nowotarskim;
11. 1765. Tylicz. Wzmianka że Jerzy Tokarz rodził się na Węgrzech i tam powinien szukać suk

cesji po swoim ojcu. W kraju tym mieszkały również jego ciotki, które zostały już wypłacone z ich

sched po rodzicach;
12. 1765. Zubsuche. Mateusz Batek mieszkający w mieście Brezno-Banya uzyskuje od brata Ja

na potwierdzenie prawa do posiadania schedy po rodzicach w polanie Mietlówka;
13. 1766. Ząb. Maciej Gromada osiedlił się na Węgrzech we wsi Tellekiesz, gdzie służył u zie

mianina. Swoją schedę po rodzicach w roli Ciągwa przeznaczył na dotację dla kościołów: szaflar-

skiego, nowotarskiego, ludźmierskiego i czamodujajeckiego;
14. 1769. Tylicz. Od 1759 r. tamtejsza rodzina Popikuniów mieszkała na Węgrzech;
15. 1769. Groń. Wojciech Jasina osiedlił się na Węgrzech we wsi Lapsaniu. Swoją schedę ma

jątkową po rodzicach przekazał bratu Andrzejowi za 95 tynfów. Dopłatę do całości tej kwoty
otrzymał w 1803 r.;

16. 1773. Ciche. Sukcesorowie Jana Miętusa „wynieśli się” do Węgier. W 1770 r. przybył
stamtąd jego syn Sebastian. Należną mu część sołectwa przekazał Wojciechowi i Janowi Miętu
som;

17. 1773. Witów. Jan Balażeja alias Dachowicz osiedlił się w Suchej Górze na Orawie. Mając po

ojcu ośminę pola w roli Halaburdowej, sprzedał ją Michałowi Boczoniowi za 150 zł;
18. 1776. Załuczne. Anna Szepcionka została wydana za niejakiego Szymalę z Piekielnika na

Orawie. Mając po matce Reginie ośminę pola w roli Świątek, sprzedajeją wujowi Stefanowi Tylce;
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19. 1781. Gronków ? Jakub Zarębian wyszedł w 1719 r. wraz z żoną i synem na Węgry, pozo
stawiając we wsi dwoje dzieci oraz małe, obciążone długami gospodarstwo. Na zlecenie dominium

ich grunt uprawiał i opiekował się dziećmi JózefNowak;
20. 1782. Podczerwone. Jan Jaroń, syn Wojciecha, przenosząc się do wsi Orawka, grunt swój

przekazał krewnym;
21.1784. Dobra kameralne Nowy Targ. Jan Bieniek, mieszkaniec bańskiego miasta Dobrzyń na

Węgrzech, swoją schedę zapisuje bratu Kazimierzowi;
22. 1785. Chochołów. Kazimierz Kluska, syn Andrzeja, odszedł z domu i zamieszkał na Wę

grzech. Należne mu pół ośminy gruntu w roli Kluska zapisuje krewnym, z poleceniem spłacenia
ciążących na nim długów;

23. 1785. Ząb. Bracia Maciej, Jan i Mateusz Skupniowie, synowie Jakuba wyemigrowali na Wę
gry. Tylko pierwszy z nich otrzymał 130 zlg. spłaty. Przed odejściem z domu pobił on macochę,
powybijał okna i narobił długów w karczmach na 30 zlg;

24. 1787. Ratułów. Szymon Rysula alias Polak, jako mieszkaniec Królestwa Węgierskiego słu
ży! w regimencie infanterii Mikołaja Eszterhazego, jako żołnierz zawodowy. Grunt po ojcu przeka
zuje siostrze Mariannie Mołek. Wymawia sobie jednak przyjazd do ojcowizny na starość, gdyby

już w armii nie mógł służyć;
25. 1788. Bańska. Jakub Wałkosz syn Mateusza był obywatelem Bystrzycy Bańskiej. Swój grunt

przekazuje Janowi Fąfrowiczowi, w zamian za opiekę nad rodzicami i gospodarstwem.
26. 1790. Dobra kameralne Nowy Targ. Jakub Gawęda miał 3 córki i syna. Posiadał 1/8 roli

Bąk. Córki Agnieszka i Anna zamieszkały na Węgrzech. Z tego Annę bratjuż ze schedy w 1789 r.

wypłacił. Agnieszka dotąd jeszcze nic nie dostała. Każde z dzieci miało otrzymać po 36 zlg. 6 gr.

spłaty;
27. 1790. Dobra kameralne Nowy Targ. Rodzeństwo Anna i Wawrzyniec Szczechowiczowie

wyemigrowali na Węgry, gdzie zmarli. Ojciec ich Jan kupił w 1743 r. połowę zagrody od Michała

Bendyka;
28. 1790. Dobra kameralne Nowy Targ. Andrzej Zutka, posiadacz 1/4 roli Prokop, miał 4 synów.

Z tego Bartłomiej zginął w kopalni w Smohiiku. Zmarły przed 20 laty Andrzej zostawił synów;
Jana, Stanisława i Szymona, którzy są na Spiszu. Również trzej synowie Krzysztofa odeszli do

Liptowa;
29. 1790. Zubsuche. Maciej Staszel syn Romana wyemigrował na Węgry, gdzie przebywał od

16 lat. Przyszedłszy do domu rodzinnego, przekazał przysługującą mu schedę majątkową bratu

Janowi, w zamian za spłatę w kwocie 250 zł;
30. 1791. Stare Bystre. Mieszkający na Węgrzech bracia Andrzej, Jan i Józef Kardaczykowie, w

magistracie bańskiego miasta Smolnik zapisują kuzynowi Łukaszowi Szaflarskiemu przysługujący
im grunt w roli Pieczyżyd;

31. 1792. Dominium Brzeżny. Miśko Karpiak osiedlił się przed 70 laty w Litmanowej na Spiszu.
Od ojca Jana otrzymał spłatę w postaci 2 wołów, 20 owiec i wystawienia nowych budynków. Mi
mo to, przed czterema laty, jego syn Waśko zwrócił się ponownie do swej rodziny w Galicji o

spadek;
32. 1793. Ząb. Szymon Naglak przed laty wyszedł na Węgry i tam zmarl. Zostawił 3 synów.

Dwaj z nich, Mikołaj i Szymon, mieszkali we wsi Ponczy w komitacie Gomor. Mikołaj po wielu

latach zażądał schedy po ojcu z 27 części zagrody Naglak. Ponieważ swoje pretensje majątkowe
zgłosił dopiero po 70 latach, nie były one już ważne. Krewni jednak, za to że ich odwiedził, dali mu

40 zlg „odspokojema”;
33. 1795. Ciche. Wojciech Miętus, posiadacz 1/4 sołectwa miał 6 synów. Trzech z nich, tj. Jan,

Kazimierz i Maciej, wyemigrowali na Węgry a Wojciech został kapłanem;
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34. 1796. Biały Dunajec. Kazimierz Gil syn Jana, wraz z bratem, mając po 12 lat odeszli ze wsi

osiedlając się na Węgrzech. Po 16 latach Kazimierz wrócił upominając się o spadek. Otrzymał
spłatę w wysokości 140 tynfów,

35. 1796. Biały Dunajec. Wzmianka o Andrzeju Świdrze, który będąc dwa razy na robotach na

Węgrzech przyniósł stamtąd 30 zlg. Swoją schedę zapisał siostrze Marii;
36. 1796. Dobra funduszowe Stary Sącz. Wzmianka o braciach Józefie i Szymonie Leśniewi-

czach, przebywających na Węgrzech;
37. 1796. Gron. Szymon Mąka wyemigrował na Spisz, gdzie osiedlił się w Kieżmarku. Zabiegał

o schedę po bracie Antonim, przed 10 laty wziętym do wojska. Dwie jego siostry przychodząc doń

na Spisz, dały mu płótno i słoninę wartości 30 tynfów. Przekazuje im w zamian ów spadek;
38. 1796. Ratułów. Agnieszka Kulachowa miała z pierwszym mężem troje dzieci. Z nich dwaj

synowie, Kazimierz i Szymon, jeszcze jako małoletni poszli na służbę w Królestwie Węgierskim.
Matka nie ma o nich dotąd żadnej wiadomości;

39. 1796. Zubsuche. Jan Staszel nabawił się w wojsku kalectwa i został zwolniony ze służby.
Osiadł na Węgrzech gdzie kupił sobie gospodarstwo. Swój grunt po ojcu odstąpił bratu Bartłomie

jowi;
40. 1797. Ciche. Zofia Kisiel wydana do wsi Cimchova na Orawie, miała z pierwszego małżeń

stwa syna Jana. Jemu zapisuje grunt w tej miejscowości. Drugiemu mężowi Obrochcie z Cichego,
wniosła w posagu 600 zip;

41. 1797. Biały Dunajec. Jakub Jagoda wyemigrował na Węgry. Na mocy ugody zawartej w

mieście Somódyn, przekazuje swoją schedę w roli Jagoda braciom Szymonowi i Wojciechowi, w

zamian za spłatę w kwocie 255 zlg;
42. 1797. Gliczarów. W rozporządzeniu majątkowym Sebastian Bafia pozbawia praw do spadku

po rodzicach syna Tomasza pozostającego na Węgrzech. Z powodu złych nałogów niszczył on

ojca. Do rodzinnego domu przyszedł w „niezapustny” poniedziałek kradnąc klacz kupioną za ludz
kie pieniądze;

43. 1797. Białka. Wojciech Batek, najstarszy syn Mateusza poszedł do służby na Węgry „dla

wychowania swego”. W 1782 r. dali mu bracia 16 talarów. Obecnie odbiera 24 talary;
44. 1798. Chochołów. Józef Jackowski wyemigrował na Węgry. Jego żona Teresa i syn Michał

aktem sądowym z datą: Bystrzyca Bańska 14. II. 1798, zrzekają się praw do swojej sukcesji w

Chocholowie na rzecz Andrzeja Jackowskiego, w zamian za spłatę w kwocie 45 zlr.;
45. 1798. Czarny Dunajec. Maciej Chlebek od ponad 50 lat mieszka! w mieście Kieżmark na

Spiszu. Po latach przyszedł do brata po spłatę z grantu po ojcu. Uzyskał ją w niewielkiej kwocie;
46. 1801. Czarny Dunajec. Kazimierz Fiedor miał 4 synów. Drugi z nich Michał „w świat po

szedł”, pd. na Węgry i nic o nim nie słychać;
47. 1803. Gron. Wojciech Jasina osiadły w Lapsaniu na Węgrzech swoją schedę po rodzicach

przekazuje Andrzejowi Jasinie, w zamian z spłatę w kwocie 95 tynfów;
48. 1803. Zubsuche. Bracia Jakuba Skupienia z drugiej matki źle się prowadzili. Swojego ojca

na 200 zlg. okradli. Obydwaj uszli na Węgry;
49. 1803. Wróblówka. Stanisław Szczypta mieszkał od młodości na Spiszu, gdzie odchował już

dzieci. Swoją schedę w ojcowiźnie przekazuje bratu Wojciechowi, w zamian za spłatę w kwocie 75

złg oraz krowę i 2 jałówki;
50. 1806. Podczerwone. Michał Sęk ożeniony w Długopolu znajdował się „w świecie”, pd. na

Węgrzech. Dwojgiem jego dzieci opiekował się brat. Syn Maciej nie chcial siedzieć na gruncie i

też poszedł „do ludzi”;
51. 1807. Białka Tatrzańska. Katrzyna Starczowska, córka Józefa, była wydana za Józefa Wak

smundzkiego do Trybsza na Spiszu;
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52. 1807. Izby. Jan Dubniański grunt swój odstąpił dobrowolnie Janowi Moskwie i wyemigro
wał na Węgry. Gdyby któryś z jego tamtejszych sukcesorów zgłosił się po spadek i takowego
zechciał dochodzić, otrzyma od sądu 50 grzywien kary;

53. 1808. Nowy Targ. Regina z Bryżaków wyszła powtórnie za mąż na Orawie. Tam została

jednak przez męża Ignacego opuszczona;
54. 1809. Wojkowa. Wania Dziamba czyli IJsti osiedlił się we wsi Lenartowej na Węgrzech. W

wyniku zawartej ugody, za sporną część sołectwa wojkowskiego otrzymał spłatę w kwocie 20 zlr.;
55. 1810. Ratułów. Jakub Bednarczyk wyemigrował w 1809 r. na Węgry zostawiając po sobie

znaczny dług;
56. 1811. Bukowina Tatrzańska. Michał Caboń miał 6 dzieci. Najstarszy syn Andrzej od 8 lat „w

świecie pozostawał”, pd. na Węgrzech. Ma otrzymać 100 złr. spłaty;
57. 1811. Ciche. Jan Bednarczyk, posiadacz gruntu w roli Chromy, miał 5 dzieci. Najstarszy syn

Mateusz od 20 lat mieszkał na Węgrzech, gdzie się ożenił. Został już wypłacony z jego schedy po

rodzicach;
58. 1811. Ciche. Jan Długopolski był posiadaczem gruntu w roli Długopolskiej. Po śmierci ro

dziców, jego drugi syn Szczepan „dla niedostatku wyżywienia w świat poszedł”, pd. na Węgry i

dotąd nie wrócił. Opustoszały od 6 lat grunt ojcowski urząd wiejski wypuścił w dzierżawę;
59. 1812. Ciche. Bartłomiej Dybus był posiadaczem grunta w roli Dybusowej. Wartość jego

majątku została otaksowana urzędowo na 73 zlr. Z jego dzieci córka Anna mająca 20 lat, od 10

przebywała na Węgrzech. Od 3 lat pozostawała tam również druga córka Anna, licząca 17 lat;
60. 1811. Czerwienne. Marcin Jarończyk, bezdzietny posiadacz gruntu w zagrodzie Gontow-

skiej, przyrzekł Janowi Olszewskiemu, zaręczającemu się z Marianną, córką Andrzeja Kwaka,

mieszkającego w orawskiej stolicy, oddać połowę swojego grunta. Potem chcial wycofać się z

ow'ego zapisu ale było to sprzeczne z przepisami;
61. 1812. Czarny Dunajec. Jan Kalisz był posiadaczem gruntu w 1/8 roli Fulow'ej. Trudnił się

również handlem. Miał 5 dzieci, w tym syna Tomasza, który byl plebanem w Rabie. Trzeci syn

Jan, po ukończeniu szkól od 20 lat pracował w kancelarii palatyna węgierskiego, gdzie byl wpły
wowym urzędnikiem;

62. 1812. Dzianisz. Wawrzyniec Długosz posiadał gospodarstwo, którego wartość oszacowano

urzędowo na 252 zlr. 30 kr. Miał 5 dzieci, w tym córkę Annę wydaną „za hawiarza” (pracownik
huty) w Liptowie, nazwiskiem Mazza;

63. 1812. Zakopane. Bartłomiej Zwijacz posiadał gospodarstwo. Jego inwentarz został oszaco
wany urzędowo na 198 złr. Miał 2 dzieci. Najstarszy Szymon od roku „ gdzieś na Węgry poszedł
do służby”;

64. 1812. Odrowąż. Stan czynny gospodarstwa Andrzeja Gala wyceniono urzędow'0 na 354 zlr

20 kr. Jego żona „w świat poszła”, przypuszczalnie na Węgry. Podobnie syn Andrzej;
65. 1813. Białka. Jan Podwik miał 10 dzieci. Z nich najmłodszy syn Karol „w świat” poszedł,

pd. na Węgry. Córka Anna z nieprawnego loża, lat 30 mieszkała w Miszkolcu. Na Węgrzech prze
bywały również jej siostry Regina lat 40 i Marianna lat 20. Dwoje innych dzieci przebywało na

służbie w Galicji ajedno kalekie żyło z żebractwa;
66. 1813. Bukowina Tatrzańska. Jan Wójcik posiadał 1/8 roli Bochniak. Stan czynny jego ma

jątku został oszacowany urzędowo na 131 zlr. Miał 5 dzieci, w tym córkę Mariannę lat 25, od 8 lat

mieszkającą na Węgrzech. Wyemigrowała tam z siostrą Elżbietą, lat 20;
67. 1813. Witów. Wartość majątku Jana Szwaba wyceniono urzędow'o na 183 zlr i 45 kr. Miał 3

synów. Najmłodszy z nich Majcher przed 12 laty „do świata poszedł”, pd. na Węgry;
68. 1813. Witów. Jan Bzdyk posiadał gospodarstwo, którego wartość w stanie czynnym oszaco

wano urzędowo na 158 zlr 15 kr. Miał 7 dzieci. Z tego córka Anna lat 36, od 12 lat przebywała na

Węgrzech. Znajdowały się tam również jej siostry: Katarzyna lat 30 i Regina lat 23;
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69. 1813. Witów. Wojciech Lepsiak posiadał majątek, którego wartość oszacowano urzędowo na

140 złr 30 kr. Miał 4 dzieci, w tym syna Wojciecha od 12 lat „w świeeie” będącego, pd. na Wę
grzech;

70. 1813. Zakopane. Sebastian Gawlik posiadał majątek, którego wartość oszacowano na 143

zlr. Miał 5 dzieci, w tym córkę Mariannę lat 22, która „w świat odeszła”, pd. na Węgry,
71. 1814. Bukowina Tatrzańska. Jan Chowaniec posiadał 16 części roli Plewa. Wartość jego

majątku w stanie czynnym została oszacowana na 142 zlr 40 kr. Miał 4 dzieci, w tym syna Józefa,

który przed trzema laty wraz z matką Marianną z Jarkulów wyszli na Węgry i tam pozostają;
72. 1814. Witów. Filip Basiorka posiadał ziemię w trzech jednostkach gruntowych. Miał 5 dzie

ci. Z nich synowie Maciej i Majcher przebywali na Węgrzech;
73. 1814. Zubsuche. Wojciech Łuszczek posiadał majątek, którego wartość została wyceniona na

157 zlr. Miał 4 dzieci. Najstarsza córka Regina wyszła „w świat”, pd. na Węgry i otrzymała już
należny jej spadek;

74. 1814. Zakopane. Wartość majątku Jana Jarząbka w stanie czynnym została wyceniona na

139 zlr. ww. Miał 4 córki. Z tego Jadwiga mieszkała na Węgrzech utrzymując się ze służby;
75. 1815. Bukowina Tatrzańska. Sebastian Mądlak posiadał majątek, którego wartość została

wyceniona netto na 169 zlr. Miał 3 dzieci. Najstarszy syn Wojciech został przed 6 laty wzięty na

Węgrzech do wojska;
76. 1815. Bukowina Tatrzańska. Kazimierz Mądlak posiadał grunt w roli Klejówka. Jego mają

tek w stanie czynnym został wyceniony na 159 zlr. Miał 7 dzieci. Z tego najstarszy syn 20 lat temu

został na Węgrzech wzięty do wojska. W kraju tym pozostawała na służbie również córka Regina;
77. 1815. Łopuszna. Na mocy zarządzeń władz dominium Łopuszna wysiało w grudniu 1812 r.

na miesiąc czasu miejscowych młodych mężczyzn w lasy wysokogórskie do ścinki drzew. W

czasie gdy trwała znaczna rekrutacja do armii, „wielu parobków na węgierską stronę pouciekali”.
Wtedy też uszli i inni i „żadnym sposobem nie można ich znaleźć”;

78. 1815. Nowy Sącz. W cyrkularzu Urzędu Obwodowego w Nowym Sączu mowa jest o kiero
wanych aż do Wiednia zażaleniach na pograniczne dominia węgierskie, które czynią częste prze
szkody w wydawaniu galicyjskich zbiegów przed poborem do wojska i innych osób bez ważnego
paszportu podróżnego;

79. 1815. Poronin. Majcher Lasak posiadał majątek, którego stan czynny został wyceniony na

336 złr. Miał 6 dzieci. Najstarszy syn Wojciech od 9 lat przebywał na Węgrzech;
80. 1815. Witów. Michał Garczek posiadał gospodarstwo, którego wartość została wyceniona na

782 zlr 30 kr. Miał 6 dzieci. Córka Kunegttnda od 15 lat pozostawała na Węgrzech;
81. 1815. Zakopane. Marianna Zwijacz miała z pierwszego małżeństwa 7 dzieci. Z tego synowie

Jan i Szymon od 13 lat przebywali na Węgrzech. Ostatni z nich znajdował się wówczas w areszcie

w Mikulaszu Liptowskim;
82. 1815. Zubsuche. Grzegorz Woźniak osiedlił się w mieście Tokaj. Na spłacenie schedy poży

czył Reginie Stasiak z Zubsuchego 45 zlr.;
83. 1815. Zubsuche. Andrzej Kuczma miał 4 dzieci. Średni syn Jan i córka Katarzyna pozosta

wali na Węgrzech na służbie. Każde z dzieci miało dostać z ojcowizny po 32 zlr. spłaty;
84. 1816. Bukowina Tatrzańska. Anna Kępa posiadała 1/12 roli Sybór. Miała 4 synów, z których

żaden o grunt nie dbał. Wszyscy wyszli na Węgry i nic o nich nie słychać. Tylko najstarszy Michał

czasem pojawiał się w domu. Pozaciągal on u ludzi długi a za jego występki matka i do kryminału
musiala płacić. Nie mogąc samagruntu utrzymywać, takowy za wiedzą syna Michała sprzedaje za

48 zlr mk;
85. 1816.Ciche. Michał Chrobak osiadły w Wychodnej na Liptowie, należną mu schedę w za

grodzie Komperda przekazuje bratu, w zamian za krowę wartości 80 złr.;
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86. 1816. Ciche. Jakub Zawodniak posiadał grunt w zagrodzie Czepiel i w roli Wróbel. Miał 3

synów, w tym Józefa od małości przebywającego na Węgrzech;
87. 1816. Czarny Dunajec. Inwentarz majątku Michała Kalisza został wyceniony na 1014 zlr. 15

gr. Jego syn Jan wyemigrował na Węgry;
88.1916. Zakopane. Inwentarz majątku Jana Stachonia został wyceniony netto na 188 zlr. Miał 5

dzieci. Drugi syn Józef od 12 lat przebywał na Węgrzech. Miał dostać spłaty 31 zlr 20 kr;
89. 1816. Zakopane. Stanisław Tatar posiadał grunt w roli Gąsienicowej czyli Skibówki. Miał 7

dzieci. Najstarszy syn Tomasz do wojska wzięty zdezerterował z armii i znajduje się na Węgrzech.
Zostaje od odsunięty od spłaty w kwocie 30 z.lr mk;

90. 1816. Zubsuche.Marianna Strączkowa miała 6 dzieci. Syn Maciej od 7 lat „w świecie” prze
bywał a córki Tekla i Teresa od 7 lat znajdowały się na Węgrzech;

91. 1816. Zubsuche. Teresa Slodyczkowa posiadała grunt w 1/8 roli. Miała 6 dzieci. Jej drugi
syn Wojciech przed poborem do armii zbiegł na Węgry i zamieszkał w Kecskeinet;

92. 1816. Ciche. Mateusz Palenica miał grunt w zagrodzie Czepiel. Jego syn Stanisław przed 17

laty gdzieś „do świata odszedł”, pd. na Węgry;
93. 1818. Poronin. Grzegorz Witkowski wraz z matką wyemigrowali na Węgry. Tam jako

urlopnik został wzięty do wojska. Grunt po rodzicach przekazuje ciotce Katarzynie za to że go

wspierała w potrzebie gdy służył w armii;
94.1818. Zubsuche. Inwentarz majątku Jana Bartola został wyceniony na 308 zlr. netto. Miał 5

dzieci. Syn Jakub ed 22 lat przebywał na Węgrzech na robotach;
95. 1819. Grywałd. Jan Chyrczyk z sołectwa w Grywałdzie Jest dawno we świecie” i nie wie

nikt gdzie się znajduje, czy umarł czy uciekl od wojska;
96. 1820. Chochołów. Michał Jachymczyk, żołnierz, zmarl w Kecskeinet;
97. 1821. Szaflary. Jan Chowaniec posiadał 1/12 część roli Iwan. Syn jego Jan od małego prze

bywał na Węgrzech. Gdyby wrócił, ma od siostry otrzymać 300 zlr. mk;
98. 1821. Poronin. Jan Orawiec syn Jakuba został wzięty do wojska. Upłynęło 27 lat jak z tej

służby zdezerterował i po dziś dzień na Węgrzech pozostaje. Gdyby wrócił i chcial przejąć grunt,
ma dać wnuczce Marii 300 zlr. ww. odstępnego za jej opiekę nad dziadkami;

99. 1824. Krościenko Pienińskie. Paweł Kozlecki będąc najstarszym synem „w świat” wyszedł,
pd. na Węgry;

100. 1827. Podczerwone. Andrzej Kwak syn Sebastiana od 11 lat nie wiadomo gdzie się znaj
duje pd. na Węgrzech;

101. 1827. Czerwienne. Józef Staszel jeszcze za życia ojca uszedł na Węgry. Gdyby wrócił,

otrzyma połowę gruntu. Ma jednak zwrócić bratowej to, co na jego siostry wydala i po ojcu długi
wypłaciła;

102. 1827. Krynica. Pozamalżeński syn Ewy, Demko, od 16 lat przebywa na Węgrzech;
103. 1828. Bukowina Tatrzańska. Inwentarz składników masy majątkowej Antoniego Rusina

został wyceniony na 471 złr. 50 kr. mk. Miał 6 dzieci. Syn Józef, bezżenny, służył na Węgrzech
gdzie zmarl;

104. 1828. Bukowina Tatrzańska. Bartłomiej Olczan posiadał grunt w zarębku Krobiak; Miał 5

dzieci, w tym synów Wincentego i Andrzeja, którzy jeszcze jako małoletni wyszli na Węgry. Ża
den z nich dotąd me wrócił. Starszy tylko napisał list;

105. 1828. Zakopane. Siostra Marii Tatarkowej przebywała na Węgrzech. Jej brat wraz z żoną

opłacali za nią podatek poglówny;
106. 1829. Białka Tatrzańska. Wojciech Budź miał trzy żony. Z dzieci z pierwszego małżeństwa

Walenty od 14 lat w wojsku na Węgrzech służył. Córka Anna też przebywała w tym kraju. Nic o

niej nie słychać i nie otrzymała dotąd spłaty. Błażej zdezerterował z wojska i nie wiedzieć gdzie się
obraca. Franciszkajest wydana na Węgry i wiadomości o niej nie ma. Jest również mewyczęszczo-
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na. .Tan także wyszedł na Węgry i nic o nim nie wiadomo. Dzieci te, jeśli się zgłoszą, należy wypła
cić według ustalonej taksy;

107. 1829. Czarna Woda. Michał Szymczak posiadał grant w roli Szymczakowej. Wyemigrował
jednak na Spisz osiedlając się Podolinie;

108.1829. Maruszyna. Sebastian Zubek był żonaty w Królestwie Polskim, skąd po 20 latach po
wrócił. Miał 8 dzieci, w tym 2 w Królestwie Polskim. Syn Jan od 12 lat przebywał natomiast na

Węgrzech;
109. 1829. Ratulów. Maciej Panek miał 5 dzieci. Syn Szymon bezżeimy, od 12 lat pozostawał na

służbie w węgierskiej stolicy (Budapeszcie);
110. Czarny Dunajec. Anna Obrochta, zamieszkała na Węgrzech, przed sądem w Bystrzycy

Bańskiej, ceduje należnąjej schedę rodzime mieszkającej w Galicji;
111. 1830 Jaworki. Wzmianka że nikt z rodziny Fecia i Ewy Betelaków, z zagranicy (węgier

skiej - przyp. M. J . A.), powrócić się raczej nie spodziewa;
112. 1830. Krynica. Semen Szelestak pozostaje w służbie hrabiego Sennanyego w szaryskiej

stolicy (Preszowie). Nie mogąc z dala grantu utrzymywać, sprzedaje go wraz z budynkami i polaną
czynszową bratu Michałowi za 40 zlr.;

113. 1830 Ratulów. Jan Dziama mając 7 dzieci z drugiego małżeństwa, od 20 lat przebywał na

Węgrzech w stanie bezżemiym;
114. 1831. Bukowina Tatrzańska. Inwentarz majątku Kazimierza Waligóry został wyceniony w

stanie czynnym na 152 zlr. Miał 5 dzieci. Syn Szymon, żonaty, służył jako hajduk. Mieszkał w

spiskiej stolicy, gdzie zmarl. Brat jego Marcin, żonaty, byl od 15 lat również hajdukiem. Mieszkał

w Nowej Wsi Spiskiej;
115. 1831. Bukowina Tatrzańska. Michał Król, bezżeimy syn Bartłomieja, został na Węgrzech

przed 20 laty wzięty do wojska. Nic o nim dotąd nie wiadomo. Miał 6 rodzeństwa;
116. 1831. Zakopane. Maciej Janik od 4 lat gdzieś „w świecie” się obraca. Gdyby wrócił do do

mu, ma należny mu grant otrzymać;
117. 1832. Krościenko Pienińskie. Wzmianka o 2 córkach Pawia Wellaya, Katarzynie i Zofii,

które „w świat poszły”. Obydwie osiedliły się na Węgrzech;
118. 1832. Zakopane. Wartość inwentarza majątku Wojciecha Zwijacza została oszacowana na

151 zlr. 32 kr. Jego najstarszy syn Jan, od 36 lat przebywał na Węgrzech, gdzie się ożenił. W kraju
tym od przeszło 30 lat mieszkała również jego starsza córka Regina. Obydwoje zostali już wypła
ceni ze swoich sched po rodzicach;

119. 1832. Zubsuche. Siostry Anna i Regina Łuszczek były „w świecie”. Gdyby do domu wró
ciły mają być wywianowane przez pozostającego na grancie brata Andrzeja;

120. 1833. Brzegi. Wartość inwentarza majątku Mikołaja Stokłosy została w stanie czynnym
otaksowana na 174 zlr. Żonaty dwukrotnie, pozostawił 6 dzieci. Syn Piotr, lat 39 ożenił się w Jur
gowie na Spiszu, Zofia, panna lat 36, chora na krzyże, służyła w tej wsi. Jan z drugiej żony, kawa
ler, od młodości znajdował się również na Węgrzech. W Jurgowie pozostawali ponadto na służbie

syn Paweł lat 24 i jego młodszy brat, lat 14;
121. 1833. Dębno. Inwentarz majątku zmarłego Jana Plewy został w stanie czynnym wyceniony

na 150 zlr.56 kr. Żonaty dwukrotnie, pozostawił 4 dzieci. Córka Marianna była wydana za Macieja
Bigosa w Krempachach na Spiszu. W spadku po rodzicach otrzymała m.m . korali dobrych 5 mci,
kożuchy zielony i biały za 12 zlr., prześcieradła, obrus, chustki 3 kretonowe, 2 jedwabne gorsety
oraz skrzynię nową i starą;.

122. 1833. Bukowina Tatrzańska. Inwentarz masy majątkowej zmarłego Macieja Kuchty został

wyceniony na 532 zlr.netto. Miał 7 dzieci. Córki Katarzyna i jej siostra były wydane za Wilczków

do Czarnej Góry na Spiszu i wypłacone z ich sched;
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123. 1833. Zakopane. Mateusz i Jan Gąsienicowie, synowie Wojciecha, od kilku lat zamieszki
wali w Brezno-Banyi. Przyznane im jako spadek grunty sprzedają Michałowi Samkowi jako naj
bliższemu wspólnikowi za 500 zlr., wraz z ekspensem i długami po ojcu;

124. 1834. Zubsuche. Jan Molek zmarl w Twardoszynie na Orawie. Jego scheda po rodzicach

wynosiła netto 77 zlr. ink.;
125. 1834. Zakopane. Inwentarz masy majątkowej Macieja Bachledy został wyceniony na 153

zlr 30 kr. Jego syn Michał wyemigrował na Węgry;
126. 1835. Zubsuche. Andrzej Graca posiadał ośminę gruntu w roli Graca. Jego majątek ocenio

no na 100 złr. Pierwszy syn, bezżenny, przeszło 30 lat temu został wzięty do wojska na Węgrzech.
Ponieważ nic o nim dotąd nie wiadomo, przepisy pozwalają uważać go za zmarłego. Na każdego z

sukcesorów przypadało po 25 zlr. spłaty;
127. 1835. Zubsuche. Maciej Słodyczka posiadał grunt w 1/48 roli. Jego drugi syn, bezżenny ka

rzeł, od 10 lat przebywał na Liptowie i do domu rodzinnego już nie wróci. Gdyby zażądał spadku,
ma go według testamentu otrzymać;

128. 1835. Zubsuche. Jan Król rok temu z domu wyszedłszy, „po świecie się tuła". Do prowa
dzenia gospodarstwajest niezdolny. Otrzymują go więc krewni;

129. Brzegi. Inwentarz majątku po Janie Wójciku został wyceniony na 427 złr 30 kr. netto.

Wnuczka jego Katarzyna została wydana za Kaspra Jurę do Jurgowa, gdzie zmarła w 1831 r. w

wieku 35 lat. We wsi tej wyszła zamąż również jego druga wnuczka Teresa lat 38;
130. 1836. Brzegi. Marcin Wojtanek za pozwoleniem dominium ożenił się na Węgrzech. Miał

czworo rodzeństwa;
131. 1836. Brzegi. Katarzyna Bafia, wnuczka po najstarszym synie Janie, dawno już zmarła na

Węgrzech;
132. 1836. Brzegi. Majątek zmarłego w 1809 r. Wojciecha Bafii został otaksowany netto na 397

złr 6 gr. Miał 6 dzieci. Córka Regina, lat 70, była wydana do Jurgowa. Syn Andrzej, żonaty, miesz
kał w Rożnowie pracując jako furtian szkolny i tam zmarl. Drugi Sebastian był księdzem w Króle
stwie Polskim, gdzie zmarł w 1830 r.;

133. 1836. Brzegi. Majątek zmarłego w 1827 r. Macieja Czernika został wyceniony na 316 zlr

50 kr. Miał 5 dzieci. Córka Zuzanna lat 51, była wydana do Jurgowa i zupełnie spłacona z jej sche
dy;

134. 1836. Brzegi. Majątek zmarłego w 1791 r. Jana Czernika został wyceniony na 316 złr 50 kr.

Miał 5 dzieci. Córka Regina została wydana do Jurgowa i tam w 1830 r. zmarła. Agnieszkę wyda
no do Czarnej Góry, gdzie żyła nadal mając 72 lat;

135. 1836. Bukowina Tatrzańska. Antoni Rusin zmarły w 1828 r. miał 6 dzieci. Syn Józef bez
żenny, służył na Węgrzech, gdzie zmarl;

136. Bukowina Tatrzańska. Jakub Maciczak zmarły w 1798 r. miał troje dzieci. Syn Walenty
wyszedł w 1816 r. na Węgry i tam zmarł;

137. 1836. Bukowina Tatrzańska. Majątek zmarłego w 1776 r. Macieja Szostaka został wyce
niony na 367 zlr. 55 kr. Miał 4 dzieci. Syn Jan bezżenny, wyemigrował na Węgry, gdzie zmarl;

138. 1836. Bukowina Tatrzańska. Majątek Kazimierza Bieńka zmarłego w 1809 r. przy pracach
kosiarskich w Dobrzyniu na Węgrzech, został wyceniony na 202 zlr. i 4 kr. Miał 5 dzieci. Córka

Brygida mieszkała w mieście Vlachy, gdzie była wydana za Jana Żelara;
139. 1836. Bukowina Tatrzańska. Majątek zmarłego w 1796 r. Wojciecha Bachledy oceniono na

476 złr 45 kr. mk netto. Miał 4 dzieci, w tym córkę Katarzynę wydaną do Jurgowa;
140. 1836. Bukowina Tatrzańska. Majątek Jana Walosa zmarłego w 1805 r. został wyceniony na

610 zlr. 16 kr. Jego wnuczka Elżbieta, córka syna Michała (który miał 4 dzieci), została wydana do

Frydmana na Spiszu;
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141. 1836. Bukowina Tatrzańska. Majątek zmarłego w 1816 r. Wawrzyńca Budzą został wyce
niony na 268 złr 10 kr. Miał 6 dzieci. Córki jego Katarzyna i Marianna były wydane do Czarnej
Góry a Anna do Jurgowa;

142. 1836. Bukowina Tatrzańska. Zmarły w 1806 r. Michał Rozmus miał 5 dzieci. Córka Ger
truda wydana do Rzepisk za Kaspra Sarnę, została już spłacona z przysługującej jej schedy po

rodzicach;
143. Bukowina Tatrzańska. Zmarły Adam Mondlak miał 5 dzieci. Córka Katarzyna była wydana

do Jurgowa za Jana Haniaczyka;
144. 1836. Bukowina Tatrzańska. Wzmianka o Marii Kuchcie, córce Jana, wydanej do Durszty-

na na Spiszu za Jana Paluszaka;
145. 1836. Zakopane. Maria i Katarzyna Gąsienica, wnuczki Jana Gąsienicy, „tułają się na Wę

grzech”. Mają one otrzymać należną im schedę;
146. 1837. Witów. Majątek Andrzeja Skorusy wyceniono na 284 zlr. Byl on obciążony długiem

w kwocie 70 zlr. 40 kr mk. Miał 8 dzieci. Córka Rozalia była wydana do Suchej Góry na Orawie,

gdzie zmarła;
147. 1838. Szlachtowa. Przed 10 laty Jan Kokondej spłodził 2 dzieci, poczern wyemigrował na

Węgry;
148. 1838. Zakopane. Szymon Gąsienica miał 4 córki. Trzecia z nich, wydana na Węgry, ode

brała w posagu tylko krowę. Dzieci jego spłaciły dług w kwocie 1420 złr. ww. i weszły w posiada
nie stryjowego gruntu;

149. 1838. Zakopane. Maciej i Wojciech Gąsiemcowie mieszkali na Węgrzech. O pierwszym z

nich od 12 lat nic nie wiadomo. Podobno zmarl więc mu nic oraz jego potomstwu ojciec nie legu
je. Drugi ma otrzymać tylko 20 zlr. mk, bo za niego na egzekucję sporo już wydano i wiele spowo
dował utraty;

150. 1839. Witów. Majątek Jana Kapela został wyceniony na 580 złr. 20 kr. Miał on 10 sukceso
rów. Jeden z jego synów, bez paszportu i zgody wyszedł na Węgry i tam się osiedlił. Tam też wy
emigrował drugi jego syn Józef;

151. 1840. Dominium Kościelisko. Urząd Obwodowy w Nowym Sączu zawiadamia dominium

że Andrzej Obrochta znajduje się na Węgrzech;
152. 1841. Leśnica. Wójt Józef Wilczek donosi dominium że urlopnik Jan Polański, zamierza

zdezerterować na Węgry. Wspomina też o innych znajdujących się tam dezerterach;
153. 1841. Zakopane. Czworo dzieci po ożenionym trzykrotnie Szymonie Gąsienicy, tj.: Mate

usz, Jan, Regina i Anna, wyszli na Węgry. Osiedlili się w Brezno-Banyi, gdzie założyli rodziny i

gospodarowali;
154. 1841. Muszyna. Marianna Olesiak, córka Bartłomieja, wydana za Józefa Giebułtowskiego,

mieszka na Węgrzech. Otrzymała spłaty 50 zlr. ww .- w dwu ratach. Nic się jej już ponadto nie

należy bo swoją część sposobem złodziejskim odebrała przez kradzież nocą krowy ze stajni;
155. 1841. Brzegi. Andrzej i Sebastian Skowyrowie wyemigrowali na Węgry, gdzie przebywają

już od 45 lat;
156. 1843. Białka Tatrzańska. Brat Jana Liptaka przed kilkunastu laty zbiegi przed poborem do

wojska na Węgry. Osiedlił się w Starej Białej i tam gospodarował. W 1837 r. powrócił żądając
swojej części gruntu po rodzicach;

157. 1843. Grywałd. Wzmianka o braciach Józefa Knurowskiego, którzy od dawna już poszli w

świat, pd. na Węgry;
158. 1843. Zubsuche. Urząd wiejski zeznaje, że rekrutów Jana Bobka, Jan Kulika, Jakuba Mru

gały, Jakuba Staszela i Jakuba Zubka nie ma we wsi od kilku już lat. Znajdują się przypuszczalnie
na Węgrzech;
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159. 1844. Dębno. Zmarły przed 30 laty Jakub Kurowski byl żonaty 4 razy. Drugi raz ożenił się
w Niedzicy a trzeci we Frydmanie na Spiszu;

160. 1844. Ratulów. Tomasz Brzuchacz miał 5 dzieci. Córka Zofia, niezamężna, od 1815 służyła
na Węgrzech, gdzie zmarła;

161. 1844. Ratulów. Maciej Szczelina miał 5 dzieci. Syn Jan żonaty w Cichem, „od 9 lat na Wę
grzech lub nie wiedzieć gdzie się podziewa”;

162. 1844. Ratulów. Zmarły w 1806 r. Maciej Długopolski miał 8 dzieci. Córka Regina od 1813

przebywała na Węgrzech i tam zmarła;
163. 1844. Zubsuche. Wzmianka o Reginie Wawrzyczka, córce Katarzyny, która „poszła gdzieś

w świat”, pd. na Węgry;
164. 1845. Bukowina Tatrzańska. Antoni Stasiak posiadał 1/4 roli Bieniek. Miał 5 dzieci. Syn

jego Jan, lat 30, od 9 lat wyemigrował na Węgry i nic o nim nie słychać;
165. 1845. Gronków. Andrzej Bryja kupił gospodarstwo w Nowej Białej na Spiszu pod 40 kor

ców wysiewu, wraz z zabudowaniami. Prosi dominium zakopiańskie o jednoroczny paszport aby
mógł go doglądać;

166. 1845. Gronków - Ostrowsko - Waksmund. Wykaz 19 rodzin z tych wsi, liczących łącznie
88 osób, które udały się na emigrację, głównie na Węgry;

167. 1845. Ludźmierz. Majątek Jana Radeckiego został wyceniony na 190 zlr. Druga jego żona

opuściła go i „w świat poszła”, zostawiając mu na opiece troje małych dzieci;
168. 1845. Ratulów. Andrzej Lacek, Jan Łowisz i Andrzej Michniak proszą dominium o zezwo

lenie na wyjazd na Węgry w celach zarobkowych;
169. 1845. Zakopane. Prośby urzędu wiejskiego do cyrkułu aby podanych niżej rodzinom ze

zwolono na udanie się na Węgry w poszukiwaniu pracy:
- Janowi Zegleniowi I, z żoną i 7 dzieci

- Janowi Zegleniowi II z żoną i 3 dzieci

- Maciejowi Hycowi z żoną i 3 dzieci

Rodziny te mają zbyt mało gruntu aby z niego wyżyć. Miejscowe dominium odmawia wydania
im paszportów podróżnych ponieważ ojcowie rodzin są urlopowanymi żołnierzami;

170. 1845. Zakopane. Wzmianka o Sebastianie Królu, który uszedł przed poborem do wojska na

Węgry;
171. 1846. Stary Sącz. Józef Kownacki osiadły w Lubowli sprzedaje należący mu dom w Starym

Sączu za 50 talarów,
172. 1846. Maruszyna. Majątek po zmarłym w 1804 r. Sebastianie Zubku został otaksowany na

417 zlr. 32 kr. netto. Miał 8 dzieci. Dwoje z nich mieszkało w Królestwie Polskim a syn Jan od 12

lat przebywał na Węgrzech;
173. 1847. Dominium Zakopane. Urzędy wiejskie i członkowie rodzin zeznają dó protokołu że

13 poborowych z wiosek tegoż dominium, z powodu biedy, chęci znalezienia zarobku i przed
wojskiem, uszli na Węgry;

174. 1848. Dominium Zakopane. Z 15 wsi dominium uszło przed poborem, przede wszystkim na

Węgry, 221 mężczyzn. Dwu z nich, tj. Andrzej Babiarz z Maruszyny i Józef Cyrwus z Waksmun-

da, przed 4 laty udali się aż do Sławonii. Te ich decyzje urzędy gromadzkie i członkowie rodzin

tłumaczyli głównie potrzebą znalezienia zarobku. Tylko niektórzy z nich, na wezwanie domituum

powrócili do miejsc pochodzenia;
175. 1849. Dobra Zakopane. Z 15 wsi w dobrach uszło przed poborem do armii 200 mężczyzn.

Według zeznań urzędów gromadzkich i członków rodzin, zdecydowana większość spośród nich

skierowała się na Węgry, z powodu biedy, braku żywności, w poszukiwaniu pracy i środków do

życia;
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176. 1850. Dobra Zakopane. Z 13 wsi w dobrach nie stawiło się do poboru 183 mężczyzn, któ
rzy uszli ze stron rodzinnych, w zdecydowanej większości na Węgry;

177.1854. Dobra Zakopane. Z 12 wsi w dobrach, nie stawiło się do poboru 52 mężczyzn. Więk
szość spośród nich opuściła strony rodzime bez ważnego paszportu. Ze składanych do protokołu
zeznań wynika iż udawali się oni przede wszystkim na Węgry „dla braku żywności i na zarobek”;

178. I połowa XD< w. - do 1855. Obwód sądecki. Plik pism z komitatów i dóbr węgierskich o

nadesłanie metryk mieszkającym tam osobom pochodzenia galicyjskiego;
179. 1855. Dobra Szaflary. Częste prośby urzędów wiejskich do władz o wydanie paszportów na

wyjazdy na Węgry osobom żyjącym głównie z pracy zarobkowej, której na miejscu dostać nie

mogą i nie mają z czego żyć;



Emigracja z ziem polskich na Węgry 1630-1859 49

Zał. 2. Wykaz emigrantów z różnych regionów kraju
1. 1832. Adamczak Maciej rodem z Galicji lat 35, ożenił się w Podolinie z Katarzyną Augustyn

lat 24 i tam zamieszkał;
2. 1820. AJtman Karol z Tamowa zamieszkał w Peszcie. W miejscowym gimnazjum kształcił

syna Adolfa;
3. 1822. Babiński Stefan plebejusz z Hoczni obwód Wadowice, posiadał realność w Rożnawie

na Słowacji. W Gimn. Podolińskim kształcił syna Kaspra;
4. 1713. Bilski Jan rodem z Podhala był proboszczem w Harchovie i dziekanem Kapituły Spi

skiej.
5. 1808. Bilski Roch rodem z Krosna, zamieszkał w Kieżmarku. Syna Samuela kształcił w

Gimn. Podolińskim;
6. 1664. Binkowicz Wojciech, kapłan polski. Proboszcz parafii Trybsz z Frydmanem;
7. 1832. Biron Franciszek, mieszkał poprzednio w Stanisławowie w Galicji. Potem osiedlił się w

Tmawie, gdzie zmarł pozostawiając żonę Zofię i syna Franciszka, będącego uczniem miejscowego
gimnazjum;

8. 1697. Boławski Maciej, polski duchowny. W latach r. 1697-1717 proboszcz w Kacwinie;
9. 1836. Boromeni Maria mieszkała poprzednio w Dubnem w Galicji, gdzie jej mąż był oficjali

stą kameralnym. Potem przenieśli się do Preszowa. Tam owdowiała. Jej syn Józefurodź, w 1812 r.

był studentem I roku filozofii w Liceum Arcybiskupim w Eger;
10. 1712. Borzęcki Michał, polski kapłan w Matiaszowcach na Spiszu a w 1. 1712-1720 pro

boszcz w Rychwaldzie;
11. 1814. Bose Maria, polska szlachcianka z Krakowa, osiedliła się potem w Bratysławie, gdzie

jej zmarły mąż był komisarzem wojennym;
12. 1830. Brandstetter Antoni był oficjalistą w Spaś, obwód Sambor a następnie w Bohorodcza-

nach, obwód Stanisławów. Potem przeniósł się na Węgry, gdzie jako prefekt kameralny pracował
najpierw w Bratysławie a następnie w Koszycach. Tam przeszedł na emeryturę i zmarł. W gimna
zjach bratysławskim i koszyckim kształcili się jego synowie Adam, Gustaw i Romuald. Opiekę nad

nimi sprawowała matka Klementyna;
13. 1651. Braskowicz Jakub był nauczycielem w Starej Wsi Spiskiej;
14. 1633. Bratkowicz Maciej, nauczyciel polskiego pochodzenia, pracował w szkole w Matia

szowcach;
15. 1839. Cassino Józefa mieszkała poprzednio we Lwowie. Osiedliła się następnie w Preszo-

wie. Do miejscowego gimnazjum uczęszczał jej syn Karol;
16. 1675. Cebulski Jakub, nauczyciel polski, pracował w szkole w Łapszach Niżnych;
17. 1683. Chlebowicz Piotr, poprzednio pleban w Milówce, przeniósł się na Spisz, gdzie paste

rzował we Frydmanie. Zamordowany podczas powstania Tokólego;
18. 1732. Cerwus Jakub, kapłan polski, pracował w Matiaszowcach;
19. 1731. Cetkowski, kapłan polskiego pochodzenia. W latach 1731-1742 proboszcz w Ry-

chwałdzie;
20. 1630. Cezar Jerzy rodem z Nowego Targu, pow. Sącz. W latach 1630-1634 pleban w Starej

Wsi Spiskiej;
21. 1682. Chybowicz Kasper, kapłan rodem z Żywca. W latach 1682-1697 proboszcz w Kacwi

nie;
22. 1674. Chybowicz Piotr rodem z Żywca. W latach 1674-1679 proboszcz w Rychwałdzie;
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23. 1819. Ciszek Jan z miejscowości Preszko ?, obwód Bochnia, emerytowany urzędnik woj
skowy, zamieszkał w Bratysławie. Jego syn Józefuczęszczał do miejscowego gimnazjum;

24. 1650. Ciżemski Andrzej, Franciszkanin, zmarły po 1661 r. Około 1650 r. kaznodzieja na

Węgrzech;
25. 1808. Czacziary Anioł (Angelus) mieszkał poprzednio we Lwowie, skąd przeniósł się do

Pesztu, gdzie nabył realność. W miejscowym gimnazjum kształcił syna;
26. Lata 70-te XVII w. Czechowicz Tomasz, był nauczycielem szkoły w Leśnej Wielkiej. Po

nim pracował tam Jan Rojewicz, również pochodzenia polskiego;
27. 1816. Czilinger Elżbieta, Polka z Tamowa zamieszkała w Bratysławie, gdzie jej zmarły mąż

był urzędnikiem. Syn Ferdynand uczęszczał do miejscowego gimnazjum;
28. 1843. Czyzda Tekla z Hańczowej, obwód Jasło, grk, osiedliła się w Bardiowie. Jej syn Jakub

uczęszczał do miejscowego gimnazjum;
29. 1781. Czyżowski Józef, kapłan polski. W latach 1781-1782 proboszcz parafii Trybsz (z Fry

dmanem);
30. 1832. Dobrowolski Jan pochodzenia nieszlacheckiego, pracował poprzednio w Lutowiskach,

obwód Sambor. Osiedlił się następnie w komitacie Zemplin. Jego syn Józef, urodź, w 1818 r.,

uczęszczał do Gimn. w Koszycach;
31. 1712. Doktorowicz Jerzy rodem z Żywca. W latach 1712-1716 proboszcz w Rużembergu,

kanonik spiski;
32. 1847. Doppler Franciszek (1821-1883) urodź, we Lwowie. Później kapelmistrz opery w Bu

dapeszcie. Bratjego był dyrektorem teatru tamże;
33. 1846. Drohojowski Marceli, urodź, w 1817 r. we Lwowie. Od 1819 syn dziedzica dóbr w

Czorsztynie. W obawie przed aresztowaniem za działalność konspiracyjną uszedł w 1846 r. na

Węgry, gdzie ukrywał się przez 2 lata. Zwolennik pracy organicznej, działacz niepodległościowy i

autor Pamiętnika',
34. 1683. Dwomicki Stefan. Od 1683 r. nauczyciel szkoły w Łapszach Niżnych;
35. 1838. Dywizjak Maciej z Raby Wyżnej, obwód Wadowice, osiedlił się w Podobnie, gdzie

zmarł w wieku 35 lat;
36. 1832. Dziwiczak Maciej z Galicji, lat 30, wyemigrował na Spisz. W Podobnie ożenił się z

Katarzyną Swolnicką, lat 30;
37. 1828. Engert Jan, Polak zamieszkały w Peszcie. Syn jego Wilhelm uczęszczał do miejsco

wego gimnazjum;
38. 1813. Fajkis Maria mieszkała w Podobnie. Jej zmarły mąż pochodził z Galicji. W miejsco

wym gimnazjum kształciła syna Józefa;
39. 1824. Frydmański Emeryk, szlachcic z Kielc, był sekretarzem kameralnym w Budzie. Jego

syn kształcił się w Lic. Biskupim w Vacz;
40. 1671. Gadowski Krzysztof, kapłan polski. W 1671 r. proboszcz w Trybszu i Frydmanie;
41. 1842. Galloczek Jan z Białej, obwód Wadowice, przeniósł się do Preszowa. W miejscowym

gimnazjum kształcił syna Wilhelma urodź, w 1833 r.;

42. 1829. Gawalewicz Grzegorz ze Lwowa przeniósł się do Mniszka na Spiszu. W Gimn. Podo-

lińskim kształcił syna Adama;
43. 1642. Gawłowicz Andrzej, były proboszcz nowotarski. W 1642 r. objął parafię w Starej Wsi

Spiskiej;
44. 1727. Gawłowicz Emeryk, duchowny polski. W latach 1727-1731 proboszcz w Rychwał-

dzie;
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45. 1752. Gawłowicz Hugolin (1712-1787) z Czarnego Dunajca. Młode lata spędził w Trzcianie

na Orawie. Autor kilku dziel wj. łacińskim i Pasterskiej Szkoły, pisanej w dialekcie zachodnioslo-

wackim, z licznymi czechizmami;
46. 1678. Głogowski Marcin, duchowny polski. W latach 1678-1680 proboszcz w Niedzicy na

Spiszu;
47. 1839. Gorączko Antoni z Myślenic, obwód Wadowice, lat 23, osiedlił się w Podobnie, gdzie

poślubił miejscową Niemkę Katarzynę Maugsh, lat 32;
48. 1764. Gorelowicz Szymon, duchowny polski. W latach 1764-1794 proboszcz w Niedzicy;
49. 1828. Niejaki Grzegorowicz, Ormianin z Galicji i urzędnik kameralny, zamieszka! w Koszy

cach. W miejscowym gimnazjum kształcił syna Bernarda urodź, w 1816 r.;

50. 1699. Hanuszkiewicz Sebastian, polski duchowny. W latach 1699-1711 proboszcz w Niedzi

cy;
51. 1824. Haraszlem Antoni, oficjalista kameralny w Nowym Targu na Podhalu, przeniósł się do

Krzemnicy Bańskiej, gdzie był prefektem. Jego syn Antoni uczęszczał do miejscowego gimna
zjum;

52. 1826. Horszecki Krystian ze Lwowa, byl komisarzem wojennym w Bratysławie. W miej
scowym gimnazjum kształcił synów Adolfa, Edwarda i Krystiana;

53. 1826. Ipser Jan ze Lwowa, piekarz wojskowy. Zamieszkał w Trenczynie, gdzie jego syn

Antoni uczęszczał do miejscowego gimnazjum;
54. 1824. Itorzecki Chnizian ze Lwowa, przeniósł się do Bratysławy, gdzie był komisarzem wo

jennym. W miejscowym gimnazjum kształcił syna Edwarda;
55. 1696. Jachimowicz Wojciech, duchowny polski, od 1696 r. w Trybszu i Frydmanie;
56. 1687. Jadowski Antoni, duchowny polski. W latach 1687-1691 proboszcz w Niedzicy;
57. 1846. Janiczak Michał rodem z Żamówki, obwód Wadowice, katecheta w Szaflarach, gdzie

w 1846 r. wzniecił powstanie. Po jego upadku uszedł na Węgry ukrywając się tam przez 2 lata. Po

amnestii i powrocie do Galicji, został proboszczem w Tylmanowej, obwód Sącz;
58. 1811. Juszyński Franciszek z Jasziny (Jasienna ?), obwód Sącz, był urzędnikiem w Peszcie.

Jego syn Jan uczęszczał do miejscowego gimnazjum;
59. 1770. Kaczmarczyk Maciej, duchowny polski. W latach 1770-1777 proboszcz w Trybszu i

Frydmanie;
60. 1758. Kaczmarczyk Walenty, duchowny polski. W latach 1758- 1785 proboszcz w Kacwinie

na Spiszu;
61. 1812. Kalatowicz Wawrzyniec z Tamowa przeniósł się do Podolina, gdzie byl chirutgiem

(niższe studia medyczne). W miejscowym gimnazjum kształcił syna Jakuba;
62. 1849. Kalita Karol (1830-1919), oficer, inżynier kolejowy, uczestnik powstania węgierskie

go i pamiętnikarz, urodź, w Komamie, obwód Sambor. Nauczyciel w szkole węgierskiej. Więzie
nie w Temeszvar, służba w armii węgierskiej, okresowy pobyt w Budapeszcie;

63. 1827. Kaylich Jan, ze Lwowa był prefektem loterii w Budzie. Syna Jana kształcił w Gimn. w

Kecskemet a następnie w Budzie;
64. 1807. Klimowski Jan pd. z Czarnego Dunajca. Mieszkał w Krzemnicy Bańskiej. Opiekował

się bratankiem Janem Klimowskim, uczniem Gimn. w Koszycach;
65. 1810. Kloiber Antoni mieszkał poprzednio we Lwowie, skąd przeniesiono go do Budy, gdzie

byl komisarzem w komisji ekonomicznej. W miejscowym gimnazjum kształcił syna Józefa;
66. 1833. Koch Filip był urzędnikiem państwowym w Jarosławiu, skąd został przeniesiony do

Budy. W miejscowym gimnazjum kształcił syna Aleksandra;
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61. 1843. Konstantynowicz Tekla, żona Bazylego, duchownego grk., mieszkała w Rozstajnem,
obwód Jasio. Potem przenieśli się do Bardiowa gdzie owdowiała. Jej syn Ignacy uczęszczał do

miejscowego gimnazjum;
68. 1828. Komberger Antoni ze Lwowa, zamieszkał w Leopoldowie w komitacie Nitra, gdzie

byl urzędnikiem wojskowym. Jego syn Józefuczęszczał do Gimn. w Budzie;
69. 1828. Krats Józef, Polak z Krakowa, zamieszkał w Polhorze na Orawie, gdzie byl urzędni

kiem. Syn Franciszek uczęszcza! do Gimn. w Rużembergu;
70. 1820. Krebs Józef z Krakowa, pochodzenia nieszlacheckiego, zamieszkał w Peszcie. W

miejscowym gimnazjum kształcił synów Franciszka i Jana;
71. 1742. Kren Marcin, duchowny polski. W latach 1742-1751 proboszcz we Frydmanie;
72. 1824. Księżakiewicz Ignacy, nauczyciel, przeniósł się z Poronina do O’falva na Spiszu. W

Gimnazjum Podolińskim kształcił syna Wojciecha;
73. 1832. Lazar Piotr, szlachcic, poprzednio zamieszkały w Warszawie. Potem przeniósł się na

Węgry pracując kolejno w Bratysławie i Peszcie. Do obydwu tamtejszych gimnazjów uczęszczał
jego syn Jan. Po śmierci ojca opiekę nad nim sprawował Krystian Piotrowicz;

74. 1827. Leduchowski Tadeusz lir. (1790-1856), w 1836 r. generał a od 1845 feldmarszałek

wojsk austriackich. Zamieszkał w Weszprem wraz z kamerdynerem Łuckim;
75. 1839. Leptasiński Piotr ze Lwowa, przeszedł do pracy na Węgrzech, gdzie został wielko

rządcą Bratysławy ( „satrapa Posoniae”). Syn jego Józef był uczniem miejscowego gimnazjum;
76. 1720. Lipinicki Antoni, duchowny polski. W latach 1720-1725 proboszcz w Rychwaldzie;
77. 1696. Ludźmierski Stefan, duchowny polski, pd. z Podhala. W 1696 r. oraz w latach 1702-

1708 proboszcz w Trybszu i Frydmanie;
78. 1691. Ludźmierski Szymon, duchowny polski. W latach 1691-1695 proboszcz w Niedzicy;
79. 1846. Łabęcki, Polak i powstaniec z 1831 r. Uszedł potem na Węgry, gdzie się ukrywał;
80. Po 1718. Lopacki Jacek (1690-1761), lekarz i mecenas sztuki. Urodzony w Krakowie. Studia

medyczne (1709-11) i doktorat w Padwie. Później kapłan i 7 lat pobytu w Rzymie. Po powrocie do

Polski wyemigrował na Spisz, gdzie byl proboszczem w Popradzie;
81. 1629. Łużeński Joachim urodzony w 1602 r., syn Samuela dzierżawcy starostwa nowotar

skiego. Teologia w Wiedniu. Wyświęcony w 1629 r. Kapelan w Ostrzychomiu. Od 1630 kanonik

spiski, od 1638 ostrzychomski. W latach 1678-1681 prepozyt spiski i biskup wielkowaradzyński.
Jego następcą byl krewniak Stefan Łużeński;

82. 1751. Maczkiewicz Józef, polski duchowny. W 1751 w Matiaszowcach;
83. 1826. Maczurkowska Elżbieta z Rohatynia, obwód Brzeżany, zamieszkała w Koszycach,

gdzie jej zmarły mąż byl urzędnikiem. Do tamtejszego gimnazjum uczęszczał syn Michał. Opiekę
nad nim sprawował Wawrzyniec Svaby z miejscowego garnizonu wojskowego;

84. 1843. Makosiny Karol z obwodu tarnopolskiego byl urzędnikiem wojskowym w Sabinowie.

W miejscowym gimnazjum kształcił syna Stefana;
85. 1674. Malicki Wawrzyniec, polski duchowny. W latach 1674-1678 proboszcz w Niedzicy;
86. 1828. Marek Anna zZawoji, obwód Wadowice, zamieszkała w Tmawie. Jej syn Jan uczęsz

czał do miejscowego gimnazjum;
87. Ok. 1655. Marszewicz Wawrzyniec, byl kapłanem polskim w Trybszu, gdzie chrzcił dzieci

również z okolicznych wsi spiskich;
88. 1690. Martinowski Jan, Polak z rodu sołtysiego w Łapszach Wyżnych, nobilitowany. W la

tach 1690-1710 proboszcz w Niemieckiej Lupczy;
89. 1656. Mastelski Stanisław rodem ze Szczawnicy. W latach 1656-1660 proboszcz w Ry

chwaldzie;
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90. 1816. Mayer Jan, Polak z Krakowa pochodzenia nieszlacheckiego. Później zamieszkał w

Peszcie. W miejscowym gimnazjum kształcił syna Grzegorza;
91. 1843. Miclnńewicz Konstancja mieszkała poprzednio w Bochni, gdzie mąż był zatrudniony

w kopahii soli. Potem przenieśli się do Preszowa. Tam owdowiała. Do miejscowego gimnazjum
uczęszczał jej syn Franciszek urodź, w 1820 r.;

92. Miętuszewski Wojciech, duchowny polski pd. z Podhala. Od 1719 r. proboszcz w Trybszu i

Frydmanie;
93. 1643. Mika Franciszek, polski duchowny. W latach 1643-1672 kanonik spiski;
94. 1703. Mikołajski Stefan, kapłan polski w Krempachach a następnie w latach 1703-1725 we

Frydmanie;
95. 1826. Mikulski Stefan, wozak z obwodu Wadowice, osiadł w Harkabuzie na Orawie, gdzie

nabył gospodarstwo rolne. W Gimn. Franciszkańskim w Żylinie kształcił syna Izydora;
96. Przełom XVIII/XIX w. Młynarski Kazimierz pochodził z Kęt. W latach 1679-1687 byl pro

boszczem w Rychwaldzie a w 1691-1703 w Trybszu, polemista. Na drugą placówkę protegowany
przez dziedziców Gyórgeyów;

97. 1830. Mojcha Jan z Galicji osiedlił się w Podolinie. Sprawował opiekę nad bratem Witem,
urodź, w 1810 r., kształcącym się w Gimnazjum w Koszycach;

98. Przed 1805. Moczor Jan, wikary z Czarnego Dunajca, przeszedł następnie do pracy w Matia-

szowcach. Zmarl w 1805 r.;

99. 1687. Mrugalski Stanisław, polski duchowny, w latach 1687-1712 proboszcz w Rychwal
dzie;

100. 1662. Musiński Kasper, polski nauczyciel pracujący w szkole ludowej w Łapszach Niż
nych;

101. 1725. Muszański Tomasz, duchowny polski. W latach 1725-1727 proboszcz w Rychwal
dzie;

102. 1784. Nowak Jan, polski ksiądz. W latach 1784-1795 proboszcz w Niedzicy;
103. Ok. 1840. Nowakowski Henryk (1822-1871), dziennikarz i redaktor, syn mandatariusza.

Urodzony w Dynowie obwód Sanok. Po wykryciu spisku politycznego zbiegi na Węgry', gdzie
kontynuował studia. Aresztowany w Bystrzycy Bańskiej i skazany na 11 lat ciężkiego więzienia.
Po 6 latach odbywania kary ułaskawiony w 1846 r.;

104. Pocz. XVH[ w. Nowotarski Andrzej rodem z Podhala, byl kapłanem w Białej Spiskiej;
105. 1725. Obarowicz Jan, polski duchowny. W latach 1725-1742 proboszcz we Frydmanie a

następnie w Rychwaldzie, gdzie zmarl w 1648 r.;

106. 1661. Ogiba Andrzej, nauczyciel polski, pracował w szkole w Hanuszowcach;
107. 1789. Orłowski Konstanty, polski duchowny. W latach 1789-1793 proboszcz w Trybszu i

Frydmanie;
108. 1836. Palesiński Wincenty z Szymbarku, obwód Jasio, przeniósł się do Giralt w komitacie

Sarós, gdzie byl arendatorem. Do gimnazjów w Sabinowie i Koszycach uczęszczali jego synowie
Feliks, Józef i Rudolf;

109. 1817. Pawlikowska Teresa z Czerwonej Karczmy w Kieleckiem, wdowa po urzędniku, za
mieszkała w Ungvar. Jej syn Franciszek uczęszczał do miejscowego gimnazjum;

110. 1652. Peryński Jan, polski duchowny. W latach 1652-1660 proboszcz w Niedzicy;
111.1674. Peryński Michał, polski duchowny. W latach 1674-1678 proboszcz w Niedzicy;
112. 1824. Pilcher Jan z Podgórza, obwód Przemyśl, osiedlił się w Budzie gdzie byl komisarzem

ekonomicznym. W miejscowym gimnazjum kształcił syna Józefa;
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113. 1832. Pinksz Anna mieszkała poprzednio w Mościskach, obwód Przemyśl, gdzie mąż byl
urzędnikiem wojskowym. Następnie osiadł w Hólocz-Unghvar, gdzie zmarl. Żona kształciła syna

Karola, uczęszczającego do miejscowego gimnazjum.
114. Płonka Anna mieszkała poprzednio w Krzeszowie, obwód Wadowice. Później z rodziną

przenieśli się na Węgry, gdzie mąż był zarządcą dóbr w Semes, komitat Abauj. Syn Jan uczęszczał
do gimnazjum w Sabinowie i Preszowie;

115. 1677. Plotowski Stanisław, duchowny polski. Proboszcz w Trybszu i Frydmanie, zamordo
wany podczas powstania w 1683 r.;

116. 1708. Podoliniecki Marcin, polski kapłan. W latach 1708-1710 proboszcz w Trybszu i Fry
dmanie;

117. 1843. Prostacki Ignacy, leśnik z Galicji, absolwent szkoły głównej w Jaśle, osiedlił się w

Bardiowie. Jego syn Karol, urodzony w 1829 r. uczęszcza! do miejscowego gimnazjum;
118. 1829. Przon Maria ze Stanisławowa w Galicji, osiedliła się w Tmawie. Syna Franciszka

kształciła w Gimnazjum w Ostrzychomiu;
119. 1832. Puchmiiller Antoni, urzędnik skarbowy z Piwnicznej, obwód Sącz, przeniósł się do

Mniszka na Węgrzech. W Gimnazjum Podolińskim kształcił syna Kornela, urodź, w 1823 r.;

120. 1640. Ratulowski Jan rodem z Ratulowa na Podhalu, magister artium i dr teologii. Wykła
dał na Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. W 1639 r. instytuowany na probostwo w Krościenku

Pienińskim. Po roku opuścił je potajemnie, przenosząc się do Frydmana. W latach 1647-1691

proboszcz we Frydmanie i Trybszu;
121. 1820. Ratz Maria mieszkała poprzednio w Glinianach, obwód Złoczów gdzie mąż byl ofi

cjalistą. Potem przenieśli się do Unghvar, gdzie owdowiała. Do miejscowego gimnazjum uczęsz
czał jej syn Stefan;

122. 1832. Rebsamen Józef, prawnik, przedsiębiorca. Z Zakrzówka obwód Bochnia, przemósl
się z rodziną do Żyliny, gdzie zmarl. Żona Klara kształciła w miejscowym gimnazjum syna Le
opolda;

123. 1828. Rejlik Jan ze Lwowa zamieszkał w Budzie, gdzie zarządzał loterią. W tamtejszym
gimnazjum kształcił syna Jana;

124. 1823. Reut Jan z Bochni był urzędnikiem w Bystrzycy Bańskiej. W miejscowym gimna
zjum kształcił syna Adolfa;

125. 1834. Richter Ludwik pracował jako urzędnik we Lwowie. Później przeszedł do pracy w

Koszycach a po pewnym czasie na emeryturę. Jego syn Tytus, urodzony w 1823 r. uczęszczał do

tamtejszego gimnazjum;
126. 1700. Rodzyński Krzysztof, kapłan. Gd 1700 r. proboszcz w Trybszu i Frydmanie;
127. 1829. Rostocki Karol z Galicji zamieszkał wraz z rodziną w Bardiowie, gdzie uczęszczał do

gimnazjum. Jego zmarły ojciec był tam urzędnikiem;
128. Rozmus Bartłomiej, polski duchowny. W latach 1666-1682 pierwszy znany katolicki pro

boszcz okresu poreformacyjnego w Kacwinie a potem w Starej Lubowli i dziekan kapituły spi
skiej;

129. 1658. Rozmuszowicz Stanisław z Olszowej w Bocheńskiem. Osiedlił się w Spiskiej Kapi
tule. Uprzednio kształcił się w Kolegium Pijarskim w Podolinie;

130. 1838. Ruby Maria, żona oficjalisty. Z Radociny w obwodzie Jasło, jej mąż przemósl się z

rodziną na Węgry, pracując w Kiraly Kut i Gabuitowie w komitacie Sarós. Po jego śmierci osiadła

w Podolinie kształcąc w miejscowym gimnazjum synów Bazylego, Jana i Józefa;
131. 1819. Ryszka Gotard ze Lwowa osiedlił się w Bratysławie, gdzie był kierownikiem poczty.

W miejscowym gimnazjum kształcił synów Aleksandra i Antoniego;
132. 1810. Schiffer Jan z Zamościa był urzędnikiem wojskowym w Budzie. Do tamtejszego

gimnazjum uczęszczał jego syn Jan;
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133. 1829. Schlepnick Filip piekarz wojskowy pracował w Lubaczowie, obwód Żółkiew a na
stępnie w Rzeszowie. Później przeniósł się do Pesztu. Jego syn Adolf uczęszczał do miejscowego
gimnazjum a Leon do gimnazjum w Budzie;

134. 1833. Schreiber Wacław pracował poprzednio we Lwowie. Przeniesiony następnie do

Trenczyna. Jego syn Tomasz uczęszczał do miejscowego gimnazjum;
135. 1816. Schwoj Emanuel był urzędnikiem pochodzenia nieszlacheckiego. Pracował w Galicji,

skąd przeniósł się do Najpage na Węgrzech. Posiadał realność w Tóth Megyer w Komitacie Nitra.

Syn Franciszek uczęszczał do gimnazjum w Bratysławie;
136. 1752. Senari Wojciech, „slavo-polonus scepusensis” był nauczycielem szkoły w Matia-

szowcach;
137. 1742. Siguliński, polski duchowny. W latach 1742-1748 był proboszczem w Rychwaldzie;
138. 1711. Siatkowski Jan, polski duchowny. W latach 1711-1725 proboszcz w Niedzicy;
139. 1821. Souper Franciszek urzędnik z Nowego Sącza, przeniósł się do Budy. W miejscowym

gimnazjum kształcił syna Augusta;
140. 1809. Stanek Jakub z obwodu sądeckiego mieszkał na Węgrzech, gdzie przeniósł się jego

ojciec. Kształcił się w Gimn. Podolińskim;
141. 1697. Starzeński Jan pochodził z Rzeczypospolitej. Był plebanem w Nowej Białej a następ

nie w Krempachach;
142. 1811. Stefanowicz Eustachy uczęszczał do Gimn. Pijarskiego w Kecskemet. Jego ojciec

mieszkał w Temeszvarze, gdzie był kupcem;
143. 1680. Stragowicz Tomasz, polski duchowny. W latach 1680-1687 proboszcz w Niedzicy;
144. 1816. Straubin Karol, syn urzędnika przeniesionego następnie do Bratysławy. Kształcił się

w miejscowym gimnazjum. Po śmierci ojca opiekę nad nim sprawowali baron Karol Schaufenberg
i jego żona Ernestyna Schamburg;

145. 1814. Strobl Katarzyna mieszkała poprzednio w Wieliczce, gdzie mąż pracował w zarzą
dzie salinarnym. Potem przenieśli się do Szczawnicy Bańskiej. Ich syn Adolf uczęszczał do miej
scowego gimnazjum. Po śmierci ojca opiekę nad nim sprawował starszy brat Jakub, obywatel tego
miasta;

146. II połowa XVII w. Strzeżanowski Łukasz rodem z Rzeczypospolitej, był księdzem w Pod
grodziu Spiskim;

147. 1820. Szaflarski Jan, plebejusz z Czarnego Dunajca na Podhalu, osiedlił się w Kecskemet.

W tamtejszym gimnazjum kształcił syna Mateusza;
148. 1717 . Szaszkiewicz Franciszek, poprzednio wikary w Nowym Targu na Podhalu, był ka

płanem w Matiaszowcach;
149. 1645. Szczechowicz Jan, kapłan rodem z Ratulowa. Od 1645 na Węgrzech. Przy wsparciu

sprzyjającej katolicyzmowi rodziny Plattych wybudował kościół w Cimhowej z którego prowadził
intensywną akcję rekatolizacyjną na Górnej Orawie. W latach 1650-51 wystawi! drewniany kościół

w Orawce;
150. 1649. Szczechowicz Jan, polski duchowny. W latach 1649-1652 proboszcz w Niedzicy;
151. Po 1721. Szczechowicz Jerzy, kapłan polski w Kacwinie;
152. 1679. Szczechowicz Marcin, nauczyciel szkoły w Łapszach Niżnych;
153. 1761. Szczechowicz Marcin, polski duchowny. Studia teologiczne w Koszycach i Krako

wie. W latach 1749-1751 proboszcz w Kacwinie. Przed 1761 kapłan w Ganovcach a następnie w

Hruszowie;
154. 1700. Szczechowicz Wojciech, polski duchowny. W r. 1700 proboszcz w Slatwinie a w la

tach 1717-1721 w Kacwinie;
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155. 1830. Szontag Stanisław, poprzednio pracujący w Nowym Targu na Podhalu, osiedlił się w

Białej na Spiszu. Jego syn Stanisław urodzony w 1819 r. uczęszczał do Gimn. w Podolinie;
156. 1655. Szostakiewicz Wawrzyniec, polski kapłan w Starej Wsi Spiskiej;
157. 1829. Tomaszek Antoni z Rohatynia w Galicji, był dowódcą straży finansowej. Potem

przeniesiony do pracy w Vacz, gdzie po pewnym czasie przeszedł na emeryturę. Syn Antoni stu
diował teologię w miejscowym liceum biskupim;

158. 1668. Tomaszewski Marcin przybył z Rzeczypospolitej osiedlając się w Lebanowcach na

Spiszu. W Kolegium Pijarskim w Podolinie założył fundację szkolną dla 1 ucznia z Nowego Targu
i 1 z Lewoczy;

159. Ok. 1795. Trzópski Jakub urodzony w 1759 r. w Sidzinie. W czasie trwania nauki pozosta
wał pod opieką brata mieszkającego w okolicy Eger. Gimnazjum ukończył w Eger. Filozofię stu
diował w Ostrzychomiu a teologię w Vacz i Eger.Przez dwa lata był wikarym w Nowej Lubowli na

Spiszu;
160. Turza Rozalia mieszkała w Bochni, skąd przeniosła się do Starej Lubowli na Spiszu. Jej

syn Tomasz był uczniem Gimn. w Podolinie;
161. 1846. Tytus, pseudonim Polaka, uczestnika powstania listopadowego. Po jego upadku

uszedł na Węgry, gdzie w okolicy Fejertó pracował w gorzelni;
162. 1828. Wagner Rozalia, szlachcianka z Wlosianki, obwód Stryj, przeniosła się do Podobna,

gdzie w miejscowym gimnazjum kształciła syna Jana;
163. 1814. Vatemaux Józef pracował w Koźmicach, obwód Przemyśl, jako kwalifikowany le

śnik. Potem przeniósł się na Węgry, gdzie był asesorem sądowym w Szolnok i urzędnikiem w

Koszycach. W gimnazjum koszyckim i rożnawskim kształcił synów Józefa i Karola;
164. 1789. Wasserthal Anna mieszkała poprzednio w Galicji, gdzie jej mąż był kapitanem armii.

Osiedlili się potem w Bratysławie nabywając dom. Tam owdowiała. Jej syn Józef uczęszczał do

miejscowego gimnazjum;
165. 1816. Weidenhaus Marcin przeniósł się z Krakowa do Bratysławy, gdzie nabył dom. W

miejscowym gimnazjum kształcił syna Amadeusza;
166. 1815. Weisz Jan, kapitan armii, mieszkał w Bochni. Później przeniesiony do pracy na Wę

gry. W Peszcie kształcił syna Karola;
167. 1809.Wierciński Remigiusz szlachcic z Księstwa Warszawskiego, osiedlił się w Krigu na

Spiszu, gdzie nabył realność. Syn Józefuczęszczał do Gimn. w Podolinie;
168. 1834. Wiśniarkiewicz Jan z Galicji lat 42, ożenił się w Podolinie z Marią Barnaś lat 32;
169. 1834. Witowska Katarzyna rodem z Galicji, zamieszkała w Podolinie gdzie następnie

zmarła;
170. 1809.Wyrostek Józef, kapłan polski pd. rodem z Podhala. W 1. 1809-1812 proboszcz w

Trybszu i Frydmanie;
171. 1663. Zagórski Marcin, Polak, nauczyciel szkoły w Hanuszowcach;
172. 1832. Zbuszko Antoni lat 25, rodem ze Szczawnicy, ożenił się w Podolinie z Zuzanną Wój

cik, lat 29;
173. 1826. Ziembiński Karol z Jordanowa, obwód Wadowice, osiedlił się na Orawie, gdzie byl

oficjalistą. Syna Józefa kształcił w Gimn. w Bratysławie;
174. 1695. Ziembowicz Andrzej, polski duchowny. Od 1686 r. proboszcz w Trybszu i Frydma

nie a w 1. 1695-1699 w Niedzicy;
175. 1660. Ziembowicz Marcin, polski duchowny. W 1. 1660-1675 proboszcz w Rychwaldzie;
176.1816. Zikesch Janmieszkał w Brzesku, obwód Bochnia. Potem przeniósł się do Leopoldowa

w komitacie Nitra, gdzie byl urzędnikiem wojskowym;
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177. 1808. Zuna Jan mieszkał poprzednio w Lublinie. Następnie przeniósł się na Węgry, gdzie
pracował w Peszcie jako prefekt. Do miejscowego gimnazjum uczęszczał jego syn Józef;

178. 1654. Zwierzyk Krzysztof, Polak, nauczyciel w Hanuszowcach;
179. 1846. Zygmunt, Polak, uczestnik powstania listopadowego. Po jego upadku przedostał się

na Węgry, gdzie początkowo ukrywał się zmieniając miejsca pobytu i imając się różnycych zajęć.
Później został zarządcą majątku ziemskiego w okolicach Debreczyna.
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Wykorzystane w wykazach 1-2 ważniejsze źródła i opracowania
AP w Krakowie, Hipoteka Galicji Zachodniej, sygn. HGZ 165 nr 2,7; HGZ 176 s. 3, 73; HGZ

280, s. 1, 35, 67, 92, 110, 121; HGZ 281, s. 28,63,187; HGZ 282,s. 5,17, 56,63,144, 205, 294,325;
HGZ 283, nr 16, 36; HGZ 284, nr 8, 23,31,44,48; HGZ 307, nr 10; HGZ 309 nr 11,21, 28; HGZ

315 nr 69; HGZ 316 nr 20, 34,48, 55, 61, 68, 96, 123, 183, 250, 268, 270, 289, 316, 333, 335, 353,
387; HGZ 318 nr 5,42,52, 52A, 54,56, 155,173, 175,179, i s. 181; HGZ 324,s. 49, 77; sygn. SPCzD

2,s. 9, 11, 26, 53, 97,; SPCzD 3 s. 61, 94, 97, 425; SPCzD 4 nr 14; SPCzD 5 nr 7, 16, 19, 26, 36,
94, 96, ; Ibidem, TAS nr 1810,1811, 1819, 1828, 1831, 1833, 1835, 1838, 1839, 1846-1850, 1853-

1856. Konskrypcje ludności 1777-1824 rubryka nieobecni: AP. w Nowym Targu. Akta Starostwa

Powiatowego w Krościenku Pienińskim, sygn. SPKO 3, nr 3, 11,14, 49, 52; SPKO 4 nr 2,12, 54,
86,; SPKO 9 nr 15; DzRBPAN w Krakowie, sygn. 1608, s. 63, 90, 117, 165; syg. 1878 nr 3, 7, 26,
75; sygn. 1879 nr 15, 16, 1, 19, 31, 43, 95; DzRBMT w Zakopanem, sygn. 217, s. 13, 51, 62, 135,
183, 214, 231, 313, 329, 359; nr 39 756, 44 796, 56 796; DJK, Księga gruntowa Podczerwonego
(1806-1879), nr 4, 10,49: AP w Nowym Sączu, Księgi gruntowe i sądowe, sygn. ZMSTs 10, nr 57;
Ibidem ACS, Akta majątkowe mieszczan i chłopów ( I połowa XIX w.); Al’, w Nowym Targu,
APHWZ, wiązki 1,5, 6, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 59 fasc. A . Akty obsygnacji 1815-1846; AP. w

Krakowie, Akta starej registratury Starostwa w Nowym Targu..., sygn. STNT 16 A pliki 42, 45;
STNT 68 pliki 3, 5, 7, 12; STNT 69 plik 29; STNT 67 pliki 15, 17, STNT 70 plik 34; STNT 73 A

pliki 24,29; STNT 74 plik 5; STNT 75 pliki 43-44; STNT 77A plik 6. Sprawy konskrypcyjne,
wojskowe, paszportowe, wychodźctwo, szupaśnictwo, włóczęgostwo, poszczególne dokumenty;
ŚOBA v Levoćy, Zbierka cirkevnych matrik z uzemia Spisa, nr 5, 7, 71, 89 i n. Liber baptistorum,
Liber copulatorum, 1630-1859; AP w Nowym Sączu, pliki: korespondencja z urzędami i dominia
mi węgierskimi, zbiegowie, włóczędzy, wychodźctwo (I połowa XIX w.); ŚOBA v Levocy, Kole
gium a gymnazium v Podolinci 1698-1848; ŚOBA v Presove. Evangelicke gymnazium v Presove,

sygn. EK-P 240, Matricula Scholae Eperiesiensis Evangelicae, anno 1721 (-1761), sygn.EK-P 241,
Matricula..., 1767-1836; Matica Slovenska v Martinie, sygn. Ms. Ba c. 203, Catalogi studiosae

juventuti Regii Maioris Gymnasii Solnensis 1785-1848; Archiv mesta Bratislavy, Skolske knihy.
Semestralne wykazy uczniów 1791-1848. Licea w Ostrzychomiu i Vac, gimnazja: w Bratysławie,
Budzie, Bystrzycy Bańskiej, Kecskemet, Krzemnicy Bańskiej, Ostrzychomiu, Peszcie, Rużember-

gu, Szczawnicy Bańskiej, Trenczynie, Tmawie i Żylinie: ŚOBA w Kosiciach, Hlavne riaditelstvo

śkolskeho obvodu v Kosiciach: sygn. HRŚ-B Akademia kralovska v Kosiciach 1776-1849, krab.

20-34; HRŚ- NN Biskupske 1’yceum v Roźnave 1815-1849 krab. 158-162; gymnazia: HRŚ-C
Kośice 1781-1849 krab. 35-42; HRŚ-D IJżgorod 1777-1849, krab. 43-59; HRŚ-F Sabinov 1786-

1849, krab. 68-71; HRŚ-G Preśov 1777-1848 krab. 72-77; HRŚ-M Podolimec 1783-1848 krab.

105-114: HRŚ-GG Bardejov 1813-1847 krab. 155-156: HRŚ-E Jager 1776-1849, krab. 59-67:

HRŚ-N Rożnava 1777-1849, krab. 115-125. Semestralne wykazy uczniów: „Dodatek” do „Gazety
Lwowskiej” 1831-1852: „Dziennik Urzędowy”, dodatek do „Gazety Lwowskiej” 1848-1850.

Wykazy poborowych nieobecnych w miejscach stałego zamieszkania: PSB t. 4, s. 89; t. 5, s. 325;
t.ll, 481, t. 19, s. 134, t. 23, s. 72; „Ossolineum”, rkps 13 129 I, Pamiętnik lir. Marcelego Droho-

jowskiego z Czorsztyna; ASDT, Metryki studentów Diecezjalnego Seminarium Duchownego w

Tarnowie i spisy alumnów 1822-1870; AKDT, Acta Episcopalia, teki 1800-1848; Ibidem, Auto
biografie księży z 1875 r. M. Gotkiewicz, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu, „Nasza Prze
szłość” t. 7, 1958; Ibidem, Z biegiem Orawicy i Orawy, „Wierchy”, rocz. 31, 1963; Ibidem, Polacy
w Kapitule Spiskiej, „Nasza Przeszłość”t.35, 1971; G. Bumirski, Niedzica, „Nasza Przeszłość”,
t.35, 1971; E.Pavlik, Pol’ske vpl’ivy a Spisska Magura, Spis, „Vlastivedny Sbomik, 2, 1968; H.

Ruciński, Stosunki z Węgrami, [w:] Dzieje miasta Nowego Targu, pod red. M. Adamczyka, Nowy
Targ 1991.
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Wykaz używanych skrótów

ACS - Akta cyrkułu sądeckiego
AKDT - Archiwum Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

AMB - Archiv mesta Bratislavy
AP - Archiwum Państwowe

APHWZ - Archiwum Podworskie Homolacsów i Wl. Zamoyskiego
APNS - Archiwum Państwowe w Nowym Sączu
ASDT - Archiwum Seminarium Diecezjalnego w Tarnowie

DJK - Dokumenty Józefa Krzysiaka
Dz RB MT - Dział Rękopisów Biblioteki Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Dz RB PAU - Dział Rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

HRSOK — Hlavne riaditelstvo Skolskeho obvodu v Kośiciach

krab. - krabnica (paczka)
Ossolineum - Dział Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego PAN im. Ossolińskich we

Wrocławiu

PSB - Polski Słownik Biograficzny
RMSM - Rukopisy Matice Slovenskej v Martinie

SOBĄ - Śtatny oblastny archiv

STNT Akta starej registratury starostwa w Nowym Targu oraz włączonych tam aktów innych
urzędów

TAS - Teki Antoniego Schneidra w Archiwum Państw, w Krakowie

WAP - Wojewódzkie Archiwum Państwowe
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ZBIGNIEW MARKOWSKI

KUŹNICE ZAKOPIAŃSKIE W ARCHIWALIACH

ŻUP WIELICKICH

Kuźnice zakopiańskie, ich historia i dzień powszedni mimo, że były przed
miotem szeregu rozpraw i publikacji książkowych, ciągle jeszcze kryją niewyja
śnione dotąd sprawy. Chociaż od okresu pełnego ich rozkwitu minęło tylko 150

lat, a potomkowie ludzi, którzy tworzyli ich historię jeszcze żyją, to jednak wiele

faktów ulega zatarciu i zapomnieniu. Okazuje się także, że istnieją jeszcze źródła

historyczne dotąd nieznane, dokumenty dotąd nieodczytane. które mogą wzboga
cić naszą wiedzę o tym tak ważnym dla rozwoju Zakopanego okresie.

Większość dokumentów dotyczących działalności Kuźnic zakopiańskich
znajduje się w zbiorach zakopiańskich biblioteki kórnickiej, ale także w archi
wach miasta Krakowa, Nowego Targu, Bielska i, jak się okazało, także w archi
wum Muzeum Żup Wielickich. Ten kierunek poszukiwań wskazała wzmianka w

przedmiotowej literaturze mówiąca o tym, że przez wiele lat saliny wielickie

były zaopatrywane przez Kuźnice w wyroby żelazne1. Należało zatem sądzić, że

być może zachowały się tam dokumenty' dotyczące wzajemnych transakcji han
dlowych oraz prowadzona korespondencja. Poszukiwania w archiwum potwier
dziły te przypuszczenia. W archiwum tym przechowywane są liczne dokumenty
dotyczące relacji handlowych (faktury, potwierdzenia zapłaty opłat górniczych i

hutniczych, specyfikacje dostaw, zamówienia i oferty). Dotyczy to głównie lat

1800-1870, a więc okresu, w którym Kuźnice rozwijały się. przeżywały swój
rozkwit i upadały.

Oprócz oryginalnych, przeważnie ręcznie pisanych dokumentów w Muzeum

Żup Wielickich przechowywany jest rękopis ostatniego przedwojennego kusto-

s. 111.

1 Henryk J o s t, O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich, WNT, Warszawa 1962,
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sza archiwum, który ważniejsze z nich spisał, podał ich zasadniczą treść i tym
samym uchronił od zagłady2. W treści niniejszej rozprawy odwoływać się bę
dziemy zarówno do jednych jak i drugich źródeł.

Górnictwo i hutnictwo w Galicji

Z chwilą zajęcia Galicji przez Austro-Węgry, na terytorium tym wprowadzo
no organizację dotychczas istniejącą i dobrze sprawdzoną w monarchii. Doty
czyło to także zarządzania dobrami naturalnymi jakimi były wydobywane su
rowce, a także ich przetwórstwo. Terytorialnymi jednostkami administracyjnymi
były gubernie, cyrkuły i powiaty z odpowiednimi urzędami. W zakresie wydo
bywania soli były to Wyższe Urzędy Salinarne (w Wieliczce, Drohobyczu i

Nadwornej). Urzędy te sprawowały nadzór nad wydobywaniem i sprzedażą soli

w podległych im kopalniach. Wyższemu Urzędowi Salinarnemu w Wieliczce

podlegały kopalnie w Wieliczce, Bochni, Jaworznie i Swoszowicach, które po
siadały własne Urzędy Salinarne. Miały one także własne Urzędy Materiałowe

zajmujące się zaopatrywaniem ich w niezbędne materiały używane w wydoby
waniu, ważeniu i transporcie soli. Z tych ostatnich pochodzi znaczna część do
kumentów dotyczących zakupu żelaza w Kuźnicach Zakopiańskich.

Niezależnie od wspomnianych wyżej urzędów, Wieliczka była także siedzibą
Sądu Górniczego oraz Kasy Sądu Górniczego dla Zachodniej Galicji i Krakowa.

Sąd ten miał w swojej jurysdykcji wydawanie licencji na poszukiwanie oraz wy
dobywanie surowców na podległym sobie terenie oraz pobierał opłaty od wydo
bywanych minerałów i ich przetwarzania. Podstawą wymiaru od wydobycia były
tzw. miary górnicze tj. jednostka powierzchni, z której następowało wydobycie,
od przerobu zaś waga wytopionego metalu. Zachowane w a.ż.w. dokumenty
pozwalają szczegółowo określić jaka była wysokość tych opłat i czego one doty
czyły.

Rok 1836 notatka o wpłacie przez huty zakopiańskie 419 f 38 kr (419 florenów 38 krajcarów)
opłaty dla Sądu Górniczego za III kwartał 1836 roku za wyfryszowanie w tym kwartale 3147 cet-

narów 25 funtów żelaza.

Rok 1839 notatka z dn. 14. 05.1839 - potwierdzenie wpłaty 366 f 353/4 kr za II kw. 1839, od

wyfryszowanego żelaza.

Podobne notatki zachowały się z roku 1850 i lat następnych przy czym doty
czą one nie tylko hut zakopiańskich ale także innych zakładów górniczych i hut
niczych w Galicji.

Rok 1850. Zakład hutniczy „Concordia” barona Rotshilda w Makowie donosi Sądowi Górni
czemu w Wieliczce, że przesyła równocześnie 20 f 16 kr tytułem taksy górniczej za 38 miar górni
czych3.

skich.

2 inż. Leon C e h a k, Inwentarz Archiwum Salinarnego - archiwum Muzeum Żup Krakow
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Opłaty te w pewnym okresie miały charakter ryczałtów, jak ryczałt ustalony
w 1804 roku. „Kamera 21/3 1804 r. wyznacza ryczałt lenna górniczego dla za
kładów górniczych i hutniczych żelaznych w Zakopanem na okres 3 lat po 150 f
rocznie”34. Znając skrupulatność urzędników Sądu Górniczego, przypuszczalnie
przez cały okres istnienia zakładów hutniczych w Zakopanem, ich właściciele

przekazywali te opłaty do Kasy w Wieliczce.

Sąd Górniczy nie miał jednak nadzoru merytorycznego nad pracą prywatnych
zakładów górniczych i hutniczych w Galicji. W dokumentach nie zachował się
bowiem żaden ślad delegowania jego pracowników w celu kontroli tych zakła
dów, chociaż znajdują się liczne zapiski odnośnie podróży urzędowych w celu

sprawdzenia „donosu denuncjantów” o znalezieniu nowych kopalin. Monarchii

zależało bardzo, aby czerpać korzyść z wszelkich odkrytych złóż minerałów, a

jeśli nawet złoża te nie nadawały się do eksploatacji, aby nikt inny nie mógł z

tego korzystać, uszczuplając dochody rządowe. Przykładem może być historia

odkrytych źródeł słonych w Rabce. Przejeżdżający tamtędy oficer armii austriac
kiej donosi, że „2 mile od Nowego Targu jest położona wieś zwąca się Rabką.
We wsi tej znajduje się silne źródło słonej wody, którą nie tylko mieszkańcy
Rabki, lecz także mieszkańcy okolicznych wsi na swój użytek czerpią. Z tej stro
ny góry Klikuszowej zjechało tam 30 do 40 sanek z beczólkami po tę słoną wo
dę”5. Kolejne dokumenty dotyczące tej sprawy mówią o podróżach inspekcyj
nych do Rabki, co w rezultacie skończyło się zaczopowaniem źródła i jego ogro
dzeniem. Podobny przypadek miał miejsce w Krościenku, gdzie znaleziono rtęć.
Niektóre prace poszukiwawcze kończyły się jednak pomyślnie, tak jak to miało

miejsce w rejonie Drohobycza, gdzie podjęto eksploatację soli na znaczną skalę.
Przedstawione wyżej przykłady obrazują administracyjną zależność pomiędzy

zakładem hutniczym w Zakopanem, a Sądem Górniczym w Wieliczce. W dalszej
części przedstawimy zależności handlowe z uwzględnieniem tych wyrobów,
które służyły bezpośrednio do pracy w kopalni.

Praca w Żupach Wielickich

Krótką charakterystykę sposobu działania kopalni soli w omawianym okresie

(1800-1870) wypada rozpocząć stwierdzeniem, że byl to końcowy okres, prze
mian i znacznego postępu w technologii wydobywania.

Na początku XIX w. sól wydobywano wiercąc otwory strzałkowe przy pomo
cy dłut żelaznych i świdrów (wykonywane w Kuźnicach), a następnie dokonując
odstrzału urobku przy pomocy prochu. Urobek (sól drobna) przewożono we
wnątrz kopalni wózkami zwanymi „psami węgierskimi” (osie, obręcze do kól i

3Cehak,poz. 1697rok 1850

4Cehak,poz. 616rok 1804

5Cehak, s.8rok1780
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4. Zjazd górników, tzw. „grono wielickie"

kola). Sól grubą obrabiano na bałwany i toczono do wyjścia, skąd wywożono ją
na powierzclmię. Do transportu wewnątrz kopalni używano koni (ilość ich wa
hała się od 50-100 koni w jednej kopalni w Wieliczce), ludzi natomiast spusz
czano szybami przy pomocy lin konopnych, potem zaś stalowych. Z końcem

omawianego okresu wprowadzono pod ziemię transport kołowy, a w szybach
przygotowywano się do zastosowania maszyny parowej w miejsce kieratu. Do

oświetlenia kopalni używano przenośnych lamp łojowych (kaganki). Próby za
stosowania innego oświetlenia (olej rzepakowy, nafta) nie powiodły się. W dzia
łalności górniczej uczestniczyło kilkanaście zawodów i znaczna ilość urzędników
salinarnych czuwających nad ważeniem i transportem soli.

Osobny rozdział w działalności żup solnych stanowiła sprzedaż i transport
soli. Ze względu na wagę produktu organizowano przy głównych szlakach ko
munikacyjnych sieć składów solnych. Wymienić tutaj można składy w Podgórzu,
Kazimierzu, Niepołomicach, Kalwarii oraz wiele składów w Królestwie Polskim.

Na duże odległości sól w beczkach i bałwanach transportowano przeważnie Wi
słą galarami, stanowiącymi własność żup wielickich. Dokumenty mówią o zaku
pie nowych galarów oraz o sprzedaży już zużytych.
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Żupy zużywały znaczne ilości różnych materiałów (w tym dużo drewna), a

zaopatrzeniem w nie, jak wcześniej wspomniano, kierował specjalny Urząd Ma
teriałowy. Zwyczajem austriackim na większość zakupów urządzano licytacje,
aby osiągnąć możliwie jak najniższe ceny przez konkurencję różnych dostaw
ców. I tak licytacje urządzano na zakupy lin konopnych, beczek z drewna, drew
na na beczki, siana, owsa, słomy, łoju i świec łojowych oraz na transport soli. W

aktach natomiast nie znalazły się dokumenty dotyczące licytacji na żelazo, przy
puszczalnie dlatego, że organizacja tej licytacji nie miała sensu wobec braku

zakładów konkurujących ze sobą w tym samym czasie. W momencie zaś wejścia
na rynek żelaza z zakładu hutniczego w Zakopanem, cena tego żelaza była tak

konkurencyjna, że licytacja była zbędna. Potwierdzeniem tego jest dokument z

roku 1836 o treści „Administracja salinarna zamawia w gwarectwie Żelaznem w

Zakopanem 196 cetnarów różnych gatunków żelaza po cenie ogólnej 7 f44 kr za

jeden cetnar z dostawą do Wieliczki ponieważ koszt tego żelaza wynosi w po
równaniu z ceną w Bielsku o 17 f 52 kr, w Ustroniu o 45 f 18 kr taniej w Zako
panem”6. Do treści tego dokumentu powrócimy jeszcze w dalszej części pracy.

Historia Kuźnic a dokumenty

Zgodnie z dostępnymi źródłami należy przyjąć, że zakład hutniczy w Kuźni
cach mógł mieć swój początek już w 1701 roku, za czasów Augusta II. Rozbu
dowa i okres pewnego rozkwitu zakładu przypada na czasy Franciszka Rychtera
Pelikańczyka, który mimo rozbiorów zachował je wraz ze starostwem nowotar
skim aż do swej śmierci. Potem były one własnością rządu austriackiego ale

podupadły na tyle, że żupy wielickie były bardziej zainteresowane wyrobami z

huty w Nowym Targu. Świadczą o tym dokumenty z lat 1780-1800 przechowy
wane w a.ż.w. W roku 1787 urządzono w Wieliczce skład żelaza w oparciu o

wyroby produkowane w hucie nowotarskiej. Huta składała się „z 1 pieca wyso
kiego, 4 ogni fryszerskich i była prowadzona przez kontrolera urzędu kuźniczego
Józefa Mytoscha. Opalanie huty węglem drzewnym, ruda miejscowa”78.W dwa

lata potem odbyła się inspekcja nadrządcy Urzędu Salinarnego w Wieliczce w

hucie w Nowym Targu oraz w hucie w Kościeliskach*, co świadczy o dalszym
zainteresowaniu wyrobami tych zakładów. W roku 1792 zakład hutniczy w Za
kopanem dzierżawił Jan Reichersdorfer, sprzedawca soli w żupach wielickich

(potwierdzenia tego faktu w dokumentach a.ż.w. brak). Z nazwiskiem tym spoty
kamy się już w roku 1785 w dokumencie treści: „Za Jana Reichersdorfera kon-

6 C e h a k, poz. 794 rok 1836 (dokument oryginalny).

7Cehak,poz. 1130rok 1787

8Cehak,poz.31rok1789
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trolera składnicy solnej w szybie Daniłowicza złożył kaucję służbową Salomon
Mendel przedsiębiorca handlowy solą”9.

Po pożarze w roku 1794, który był efektem napadu zbójników, nastąpił kil
kuletni zastój w działalności huty aż do roku 1801, w którym to ponownie objął
ją Jan Reichersdorfer. Wynika to z dokumentu o następującej treści : „Na prośbę
poczmistrza Jana Reichersdorfera z daty Wieliczka 19 maja 1807 r. wystawia mu

Wyższy Urząd Salinarny i Dystykturalny Sąd Górniczy 2 następujące świadec
twa urzędowe, a mianowicie: 1° świadectwo z dnia 20/5 1807 potwierdza, że

Reichersdorfer, aż do rozwiązania wielickiego zbioru listów przez 15 lat obok

funkcji urzędnika sprzedaży soli pełnił także funkcje poczmistrza. 2° świadectwo

potwierdza, że Reichersdorfer c.k. wielicki poczmistrz i były wielicki urzędnik
sprzedaży soli w „roku 1800 poniechany rządowy zakład żelazny w Zakopanem
objął i otrzymał nadanie górnicze na prowadzenie tego zakładu, który do dnia

dzisiejszego znajduje się w ruchu”10.

Nazwisko Reichersdorfera jest jeszcze wymieniane w dokumencie z roku

1801 dotyczącym pobrania opłaty za sprzedaż przez niego żelaza z huty w Kuź
nicach. Jan Reichersdorfer posiadał zakład hutniczy w Zakopanem do roku 1804,
w którym to objął go Józef Blutowski i Gottlieb Lang. Za powyższą datą przeję
cia zakładu może świadczyć cytowany już dokument z roku 1804 wyznaczający
3 letni ryczałt (a więc na lata 1804, 1805, 1806) opłat górniczych. Wreszcie w

roku 1807 zakład hutniczy kupuje Jan Homolacs dając początek panowaniu ro
dziny Homolacsów aż do roku 1868 tj. do sprzedaży dóbr zakopiańskich Ludwi
kowi Eichbomowi. Zakład hutniczy byl wtedy u schyłku swojej działalności i

żupy wielickie kierowały swoje zainteresowania do innych źródeł zaopatrzenia w

żelazo. Na marginesie należy wspomnieć, że po sprzedaży Kuźnic Zakopiań
skich Homolacsowie wyprowadzili się między innymi do podkrakowskich Balic.

Swoich zmarłych chowali w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w

Krakowie*11.

Kontakty handlowe

Okres największego rozkwitu zakładu hutniczego w Kuźnicach przypada na

lata 1825-1855 i z tego okresu zachowało się najwięcej dokumentów dotyczą
cych kontraktów handlowych z żupami wielickimi.

9Cehak:poz. 1309rok 1785

10Cehak,poz. 1351rok 1807

11 Grobowiec (murowany z cegły w stylu austriackim) znajduje się kilkadziesiąt metrów od

wejścia głównego na cmentarz, po lewej stronie.
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5. Wykaz wyrobów Kuźnic zakopiańskich z roku 1836

Kontakty te polegały przede wszystkim na zakupie wyrobów zakopiańskich
przez żupy oraz materiałów strzelniczych (prochu) przez Zakopane. Licznie za
chowane dokumenty transakcyjne oraz wzajemna korespondencja pozwala bliżej
przyjrzeć się tym sprawom. Trzeba przyznać, że przez cały czas działalności huty
musialy borykać się z dużymi trudnościami, w tym także z konkurencją. W okre
sie największego swojego rozkwitu konkurencję tę wygrywały dzięki nowocze
snej technologii (miechy angielskie), bliskości złóż surowca i taniej sile roboczej.
W okresie końcowym dały o sobie znać dosyć wysokie koszty przerobu złomu i

jego transport. Zachowane faktury i ich specyfikacje pozwalają poznać co było
dostarczane do żup wielickich, w jakich ilościach i za ile. Niektóre z nich dają
całościowy przekrój możliwości produkcyjnych zakładu hutniczego w Kuźni
cach. Ważniejsze z nich omawiam poniżej.

Wspomniany już wcześniej dokument z roku 1836 będący zamówieniem na

196 cetnarów żelaza zawiera następującą specyfikację: żelazo sztabowe długie na

4 stopy, obręcze do beczek długie na 9 stóp, świdry 9 stóp długie wg modelu,
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6. Most przy ul. Staromostowej w Krakowie

obręcze do kół długie na 6 stóp, obręcze do kół bryczkowych, świdry wg modelu

Nr 2.

Zachowało się także pismo przyjmujące ww. zamówienie do realizacji w hu
tach zakopiańskich z terminem realizacji 6 tygodni. Pismo sygnowane jest przez

wieloletniego dyrektora zakładów hutniczych w Zakopanem Rudolfa Elsnera.

Dyrektor podpisywał także faktury i specyfikacje dostaw, na których widnieje
jeszcze podpis kasjera zakładu Franciszka Maiły. Na jednym z pism z roku

1859, o uregulowanie 5416 f 95 kr należności za dostarczane żelazo kierowanym
do Urzędu Materiałowego w Wieliczce, widnieje podpis Edwarda Homolacsa.

Była to suma znaczna, zważywszy fakt, że jednorazowo realizowane zamówienie

posiadało wartość 100-200 florenów.

Kolejne dokumenty z roku 1836 to zamówienie na 400 kół do „psów węgier
skich” wg. dostarczonego wzoru12 oraz zamówienie na 20 sztuk lanych żelaznych
moździerzy w hucie żelaza w Zakopanem13. To ostatnie zamówienie zostało zre
alizowane o czym świadczy pismo następującej treści: „Zakłady żelaza w Zako-

12 Dokument w oryginale

13Cehak,poz. 572rok 1836
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panem przesyłają 12 sztuk moździerzy, które wytrzymały podwójny ładunek

prochu przy próbie. Reszta 8 sztuk moździerzy nie wytrzymało tej próby, przeto
będą innymi zastąpione. Cena 6 f 20 kr za 1 cetnar loco Wieliczka”14. Dalsze

poszukiwania w archiwum pozwoliły stwierdzić, że odlewane w Kuźnicach
moździerze służyły w żupach wielickich do strzelania na wiwat podczas uroczy
stości w święto Bożego Ciała.

I wreszcie pismo dyrektora Elsnera do „Zjednoczonego Zarządu Salinarnego i

Sprzedaży Soli ”

w Wieliczce z dnia 7.01.1836 r.15, w którym argumentuje on

stosowane przez Kuźnice zakopiańskie ceny na swoje produkty załączając do

niego wykaz wyrobów wraz z cenami płaconymi przez skład arcyksiążęcy w

Bielsku (fotokopia dokumentu s. 67). Wykaz ten jest chyba jedyną zachowaną
pełną specyfikacją możliwości produkcyjnych zakładów hutniczych w Zakopa-

14Cehak,poz.793poz. 1836

15 Dokument w oryginale
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nem z tego okresu. Przytoczmy spis tych wyrobów, bez wdawania się w szcze
góły wymiarów i profili: obręcze do kól i żelazo kratowe, podkowy, żelazo od
padkowe i stare żelaziwo, pługi, kilofy, siekiery, topory i puszki z blachy, piły
tartaczne wykończone, blaszki pil tarczowych, różnorodne modele narzędzi wg

zamówienia oraz przedmioty.
W zakresie żelaza walcowanego oraz kutego huta oferowała: żelazo wzmoc

nione grube, obręcze do wanien i do beczek, ślusarstwo podróżne, kola żelazne,
blacha ślusarska walcowana wszystkie gatunki, blacha na kotły duża, blacha

odpadowa, blacha dachowa cienka, rury do pieczenia, blachy do pieczenia,
drzwiczki do pieców, ozdoby do drzwiczek, płyty paleniskowe w tym kowalskie,
ruszty piecowe, sztaby do rusztu, piece okrągłe, skrzynie piecowe, kuchenki

oszczędnościowe (!), garnki do gotowania, gary piecowe, kotły16, kotły do wa
rzenia mydła, rondle, formy kowalskie, czopy do walów, moździerze i bijaki,
części do maszyn wg modelu, tulejki, nasady, panewki do pojazdów, prasy że
lazne, ciężarki, odważniki. Ponadto wszelkie gatunki wyrobów lanych jak: przy-

bory do pisania, lichtarze, krzyże, śruby do szycia, popiersia, nagrobki i inne wg
zamówienia.

Trzeba przyznać, że wykaz wyrobów byl bardzo bogaty i nie należy się dzi
wić, że w szczytowym okresie działalności zakładu hutniczego w Kuźnicach
zlecono im (w roku 1850) wykonanie elementów mostu żelaznego w Krakowie17.

Most ten, dzisiaj już nie istniejący, przewieziony został w częściach i połączył
dwa brzegi Wisły - Kraków z Podgórzem.

Jak wynika z przytoczonych już dokumentów, zakład hutniczy w Zakopanem
zawiera! z żupami solnymi umowy na sprzedaż żelaza loco odbiorca, to znaczy

zobowiązany byl do dostarczenia swoich wyrobów na miejsce przeznaczenia.
Wymagało to angażowania górali do transportu na znaczne odległości. Praca

była ciężka zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Opłatę za fracht uiszczano na

miejscu do rąk przewoźników, ale jej wysokość była wyszczególniona w faktu
rze. Zdarzało się tak, że górale próbowali zawyżać opłaty dokonując zmian w

kwotach. Zachowało się pismo dyrektora Elsnera do Urzędu Materiałowego w

Wieliczce z roku 1856, w którym informuje on, że wprowadza na fakturach zapis
słowny należności za fracht, w celu uniknięcia fałszowania dokumentacji. Faktu
ra z przerobioną kwotą i nazwiskiem przewoźnika pozostaje w załączeniu tego
pisma.

W połowie lat 50-tych XIX w. Kuźnice Zakopiańskie zaczynają zmniejszać
produkcję przechodząc na przerabianie złomu. Zdecydowało o tym wyczerpywa
nie się złóż rudy żelaza i konieczność jej sprowadzania z dalszych rejonów (m.in.
z Jaworzyny Spiskiej). W innych zakładach działających w Galicji następowały

16 Kupowane były przez kopalnię siarki w Swoszowicach pod Krakowem.

17 Archiwum K r i e g e r a, Muzeum Historyczne w Krakowie.
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8. Faktura Zakładu Wyrobów Żelaznych w Zakopanem

zmiany technologiczne (rn.in. w Suchej, Ustroniu) co zwiększało ich kon
kurencyjność na rynku. Skutkiem tego było zmniejszenie zamówień i ze strony
żup wielickich na produkowane w Kuźnicach żelazo. Dowodem na to jest pismo
z dnia 6 czerwca 1856 roku Dyrekcji Hut Zakopiańskich do Urzędu Materiało
wego w Wieliczce, w którym „Zakopane gotowe jest przyjąć do przerobu 65-70

cetnarów złomu w cenie 2 florenów za cetnar loco Wieliczka (cena przerobu -

przyp. aut). Odwiezienie złomu z Wieliczki nastąpi po 6-8 tygodniach, kiedy
będzie do Krakowa dostarczone żelazo z Zakopanego”1 s. Kuźnic już nie było
wtedy stać na własny transport, lecz posługiwano się handlarzami, którzy sami

odbierali wyroby do swoich zakładów' (m.in. w Krakowie). W roku 1860 sprawa

zakupu żelaza z Kuźnic Zakopiańskich była przedmiotem korespondencji między
Dyrekcją Salin a Urzędem Materiałowym w Wieliczce. Chodziło o cenę prze
róbki 1 cetnara złomu żelaza, którą porównywano do oferty zakładów' w Suchej i

18 Dokument w oryginale
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Makowie19. I chociaż cena przerobu w Zakopanem okazała się wyższa od ceny

oferowanej przez hutę w Suchej, zdecydowano się na wysłanie zamówienia do

Zakopanego. Być może zdecydowały o tym względy dotychczasowych dobrych
układów handlowych. Zamówiono więc: 300 cetnarów obręczy kołowych, 170

cetnarów sztab podkowowych, 20 cetnarów kratówki, 30 cetnarów świdrów i 20
cetnarów obręczy beczkowych20. Było to przypuszczalnie jedno z ostatnich

większych zamówień skierowanych do Kuźnic Zakopiańskich ze strony żup
wielickich. Być może kontakty handlowe trwały jeszcze jakiś czas, ale doku
menty z tego okresu nie zachowały się. Z historii zakładu hutniczego w Kuźni
cach wiadomo jednak, że lata 60-te to okres powolnego upadku huty. Podsumo
wując powyższe, należy stwierdzić, że kontakty handlowe między żupami wie
lickimi a Kuźnicami Zakopiańskimi w latach 1830-1860 były o tyle cenne dla

Zakopanego, że umożliwiały temu zakładowi realizowanie dużych stałych za
mówień na swoje wyroby, co nie było bez znaczenia dlajego ekonomii.

Czas zaciera jednak ślady produkcji materialnej Kuźnic Zakopiańskich. Krzy
że na cmentarzach i w górach rozsypują się powoli. Eksponaty zgromadzone w

muzeach za parę lat stanowić będą jedynie wspomnienie o ciężkiej pracy ludz
kiej, która przez kilka dziesięcioleci tworzyła jeden z największych zakładów

hutniczych w Galicji. Kończąc, autor pragnie gorąco podziękować dyrekcji i

pracownikom Działu Kultury Materialnej Muzem Żup Krakowskich za umożli
wienie skorzystania ze zbiorów archiwum oraz wydatną pomoc w odnalezieniu

dokumentów dotyczących badanych problemów, także za pomoc w ich odczyta
niu.

19 Dokument w oryginale
20 Dokument w oryginale
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Kuźnice near Zakopane in the Archives of the Wieliczka Salt-mines

The holdings of the Muzeum Żup Krakowskich (Tire Cracow Salt-mines Museum) include do-

cuments evidencing that for many years the Wieliczka salt-mines used iron instruments produced at

the ironworks at Kuźnice. Tire author gives a brief outline of the operation of the salt-mines in

Wielczka in 1800-1870. Then he goes on to discuss trade contacts between the ironworks at Kuź
nice with the Wieliczka salt-mines. The surviving correspondence indicates what kind of equ-

ipment was delivered to Wieliczka, at what price, and how big the deliveries were. Trade contacts

between the Wieliczka salt-mines and Kuźnice in 1830-1860 were important to Zakopane because

of the large orders placed regulary with the ironworks which were important to its economy.
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ANNA HARATYK

DZIAŁALNOŚĆ DOMU ZDROWIA UCZĄCEJ SIĘ
MŁODZIEŻY POLSKIEJ „POMOC BRATNIA”

W ZAKOPANEM W LATACH 1901-1914

Okres zaborów byl dla Polaków czasem szczególnie trudnym. Przyczyniały
się do tego nie tylko działania niszczące polską tożsamość i kulturę narodową,
ale także ciężkie warunki bytowe. Niski standard życia szczególnie mocno odci
skał swe piętno na mieszkańcach Galicji. Niesprzyjające warunki geograficzne,
slaby stopień wykształcenia oraz rozwoju przemysłu i rolnictwa, a co za tym
idzie zla jakość i wydajność pracy determinowały w pełni poziom egzystencjalny
ludzi. Zle odżywianie i urągające wszelkim normom warunki higieniczne w ja
kich przebywano na co dzień zarówno we wsiach jak i miastach, sprzyjały szyb
kiemu rozwojowi rozmaitych chorób, które dziesiątkowały cale pokolenia Gali-

cjan. Jedną z nich, bezwzględnie wyniszczającą organizm prowadząc najczęściej
do jego zgonu, była gruźlica. Chorobie ulegali nie tylko ludzie dorośli, ale rów
nież dzieci i młodzież. Podjęcie walki z gruźlicą nie było rzeczą prostą, gdyż nie
dostatki ówczesnej wiedzy na temat profilaktyki i likwidacji skutków choroby
pogłębiał brak funduszy w budżecie krajowym, jakie można by przeznaczyć na

leczenie i poprawę warunków bytowych. Mimo to jednak, chcąca ratować swoje
życie i zdrowie młodzież, zdecydowała się na podjęcie konkretnych działań w

postaci utworzenia placówki leczniczej mogącej wspomóc podupadających na

zdrowiu niezamożnych uczniów.

Idea założenia Domu Zdrowia powstała w latach 1899-1900 w zakopiańskiej
„Klemensówce”. Zamieszkujący tam Karol Przybylski, wraz z dwoma przyja
ciółmi Józefem Żychoniem i Dymitrem Kirkorem, stworzył plan i podwaliny tej
jedynej na ziemiach polskich (pomijając uzdrowiska w poznańskiem) instytucji
ratującej chorą, ubogą młodzież. W roku 1900 Przybylski, Kirkor i Żychoń zało
żyli Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Uczącej się „Pomoc Bratnia”, które

miało czuwać nad funkcjonowaniem lecznicy.
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9. Dr Józef Żychoń

Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został Dymitr Kirkor. Po jego
wczesnej śmierci w 1901 r. na krótko kierownictwo przejął Wacław Wolski, a

zaraz po nim, jeszcze w tym samym roku, na czele organizacji stanął Józef Ży
choń1, który sprawował tę funkcję do r. 1912. Siedzibą Towarzystwa zostało

Zakopane. Wybór Zakopanego jako miasta, w którym miała działać lecznica był
w pełni uzasadniony, bowiem ta górska miejscowość odkryła w drugiej połowie
XIX w., przede wszystkim za sprawą dr Tytusa Chałubińskiego, rozwijała się
szybko i spełniała wszelkie warunki uzdrowiska. Poza walorami leczniczymi jej

1 Józef Żychoń (1869-1949) - lekarz, publicysta, działacz społeczny; w 1906 r. objął sta
nowisko zakopiańskiego lekarza klimatycznego. Przyczynił się znacząco do rozwoju Zakopanego;
w latach 1908-1914 redagował założony przez siebie dwutygodnik społeczno-kulturalny „Zakopa
ne”; w latach 1914-1918 i 1920-1922 byl dyrektorem sanatorium „Odrodzenie”; do lat 20-tych
pełnił funkcję lekarza kolejowego, zaś od roku 1909 przewodniczył zakopiańskiej sekcji Towarzy
stwa Lekarzy Galicyjskich, a w latach międzywojennych Towarzystwu Lekarskiemu: współpraco
wał z „Sokołem”, Zakopiańską Spółką Wydawniczą, Sekcją Przyjaciół Zakopanego Towarzystwa
Tatrzańskiego, prezesował Bibliotece Publicznej, przyczynił się do powstania TOPR-u, Towarzy
stwa Gimnazjum Realnego, II gimnazjum „Szarotki”, kierował Towarzystwem Gimnazjów Sanato
ryjnych. (L. Długołęcka, M. Pinkwart, Zakopane. Przewodnik historyczny. Warszawa

1989, s. 112-113.
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niebywałą zaletą była specyficzna grupa ludzi, przebywających w tatrzańskim

uzdrowisku na wypoczynku lub kuracji. U podnóża pięknych gór gościli sławni

artyści, muzycy, literaci, politycy, dziennikarze, naukowcy, społecznicy. Ciągła
obecność wybitnych i sławnych osób wpływać mogła pozytywnie na rozwój
umysłowy i kulturalny młodych pacjentów.

Za naczelny cel działalności Towarzystwo obrało sobie niesienie pomocy,
chorej, uczącej się młodzieży, potrzebującej leczenia. Środkami służącymi do

realizacji tego celu było:
a) przede wszystkim utrzymanie własnego Domu Zdrowia w Zakopanem dla uczącej się nieza

możnej młodzieży;
b) w miarę możności ułatwianie we wszelki możliwy sposób pobytu i kuracji w Zakopanem po

za Domem Zdrowia potrzebującej tego uczącej się młodzieży .

W skład Towarzystwa wchodzili członkowie czterech różnych kategorii: ho
norowi - ludzie szczególnie zasłużeni dla Domu Zdrowia lub w walce z gruźlicą
(nie byli zobowiązani do żadnych opłat), założyciele - przekazujący jednorazo
wo na rzecz Towarzystwa przynajmniej 200 koron, wspierający - płacący rocz
nie co najmniej 20 koron oraz zwyczajni - polska młodzież studiująca (obowią
zywały ich opłaty: 2 korony wpisowego i 2 korony rocznej składki człon
kowskiej)23. Członkami założycielami lub wspierającymi, obok osób prywatnych,
były także zakłady naukowe oraz towarzystwa akademickie np.: „Spójnia” Sto
warzyszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo uczącej się
młodzieży polskich szkół wyższych w Moskwie, „Bratnia Pomoc” Studentów
Polaków w Monachium, Polska Czytelnia Akademicka w Karlsruhe, „Bratnia
Pomoc” w Lipsku, Paryżu, Wrocławiu i wiele innych4. Członkowie zwyczajni z

poszczególnych miejscowości łączyli się w grupy, które wybierały delegatów na

Walne Zgromadzenia, polecały chorych potrzebujących kuracji, opłacały im

częściowo lub w całości pobyt w Zakopanem, zdobywały nowych członków,
starały się o powiększenie funduszów Towarzystwa, prowadziły akcję propago
wania w społeczeństwie idei Domu Zdrowia informując m.in. o jego istnieniu
i celach jakim służy, pośredniczyły w kontaktach chorych z Zarządem Towarzy
stwa oraz opiekowały się chorymi przebywającymi w Zakopanem poza Domem

Zdrowia,
Pomimo tego, iż Zarząd stale narzekał na obojętność ogółu akademickiego

oraz słabą działalność nielicznych grup, to jednak miały one swój udział w po
pularyzacji idei lecznicy i wspieraniu finansowym chcących się leczyć kolegów.
Liczebność tych młodzieżowych kół i ilość wspomaganych studentów powoli ale

2 Statut Towarzystwa Domu Zdrowia uczącej się młodzieży polskiej „Pomoc Bratnia "

w

Zakopanem. Zakopane 1905 s. 3 .

3 dane według Statut Towarzystwa Domu Zdrowia... op. cit.

4 Dokładne listy członków Towarzystwa podawano każdego roku w sprawozdaniach.
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stale rosła. W sprawozdaniu z r. 1909/10 zaznaczono już funkcjonowanie 8 grup:

fryburskiej, karlsuheńskiej, krakowskiej, monachijskiej, petersburskiej, „technic-

kiej” we Lwowie, „filareckiej Leodyńskiej i Zjednoczeniowej” oraz „Alumnów
Duchownej Akademii”5. Dzięki działalności tych grup rosła liczba osób leczą
cych się w Domu Zdrowia i poza nim, na terenie Zakopanego. Członkami kól

byli nie tylko studenci, ale także absolwenci wyższych zakładów naukowych,
zapisujący się do organizacji jako członkowie wspierający „Bratnią Pomoc”6.

Akcje członków grup mające na celu zbiórkę środków finansowych wspierali
często ludzie wpływowi, rozumiejący potrzebę istnienia takiej instytucji, jaką byl
Dom Zdrowia. Wśród nich można wymienić: Irenę Solską, pp. Diani, Demanów,

prof. Kurtza, dr Zawilowskiego, H. Sienkiewicza, czy malarza Jacka Malczew
skiego, który m.in. wdał pozwolenie na sprzedaż fotografii swoich obrazów na

cele Towarzystwa7.
Domem Zdrowia zarządzał dyrektor wybierany przez Walne Zgromadzenie

na okres 3 lat. Funkcję tę mógł pełnić tylko lekarz mieszkający w Zakopanem.
Będąc szefem instytucji dobierał sobie personel w osobach asystenta, urzędników
administracyjnych i służby, a także ustalał regulamin obowiązujący kuracjuszy.
Na stanowisku kierowniczym od r. 1901 pozostawał niezmiennie wspomniany
wyżej dr JózefŻychoń, dopiero w 1912 r. zastąpił go dr Edmund Brzeziński.

Podstawowym zadaniem Towarzystwa i jego członków było zapewnianie
środków finansowych. Majątek stanowił fundusz żelazny składający się z odse
tek czystego zysku, depozytów, kaucji ksiąg, datków dobrowolnych na ten fun
dusz oraz z funduszu obrotowego pochodzącego z wpisowego, wpłat członków,

subwencji, datków, odsetek od kapitałów lokowanych w papierach wartościo
wych, a także widowisk, bali itp. imprez urządzanych przez Towarzystwo. Sytu
acja finansowa nie była jednak zadowalająca. Towarzystwo od początku swego
istnienia popadlo w długi, a brak zainteresowania szerokiej opinii publicznej
Domem Zdrowia zagrażał nawet początkowo jego istnieniu. Z tego też powodu,
wielu chorych nie mogło być przyjętych na leczenie. O wysokości kosztów po
bytu decydowała przede wszystkim ranga Zakopanego, które jako miejscowość
uzdrowiskowa, stało się jednym z najatrakcyjniejszych a zarazem najdroższych
na ziemiach polskich. Początkowo wierzono, że młodzież, która tę instytucję
powołała do życia, z pomocą finansową Wydziału Krajowego, będzie w stanie

utrzymać lecznicę i uniknie kłopotów związanych z brakiem środków material
nych. Niestety, koszta eksploatacji i funkcjonowania placówki znacznie prze
wyższały możliwości uczniów i studentów.

5 XSprawozdaniejubileuszowe Zarządu Towarzystwa Domu Zdrowia uczącej się młodzieży

polskiej „Pomoc Bratnia" w Zakopanem za rok administracyjny 1909/10. Zakopane 1910 r.

6 Zjawisko takie zauważono m.in. w kole wiedeńskim w r. 1912/13.

7 IVSprawozdanie roczne Zarządu Towarzystwa Domu Zdrowia uczącej się młodzieży pol
skiej „Pomoc Bratnia" w Zakopanem za rok administracyjny 1903/4. Zakopane 1904, s.20.
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«H!11

10. Willa „Grażyna”

Towarzystwo myślące stale o zapewnieniu dochodów stałych, proporcjonal
nych do liczby leczących się osób, i uniezależniających Dom od filantropii spo
łecznej, podjęło starania zmierzające do uzyskania zapomóg z Wydziału Krajo
wego, który już poprzednio wspomagał leczących się w Allandzie pod Wied
niem. Rząd nie pozostał bierny i jeszcze w latach 1902/3 przeznaczył 12 zapo
móg (po 60 koron na 3 miesiące) dla chorych w Domu Zdrowia8. Było to znacz
ne wsparcie, bowiem Towarzystwo ustaliło 100 koron miesięcznej wpłaty od

każdego kuracjusza, w związku z tym Wydział pokrywał ponad 50 % tej kwoty.
Zarządzający Domem zdawali sobie sprawę z tego, że nie każdy przyjęty będzie
mógł wpłacić ustaloną z góry kwotę (która choć wysoka i tak była niższa od su
my wydawanej na miesięczne utrzymanie chorego), dlatego też zdecydowano się
pobierać dowolną kwotę, na jaką ucznia było stać. Resztę sumy, a czasem nawet

całość wpłaty, pokrywało Towarzystwo lub grupy, które kierowały osoby na

leczenie. Mała ilość członków Towarzystwa i słaba działalność nielicznych grup
zrodziła propozycję, by dyrekcje szkól pokrywały koszta utrzymania w Zakopa
nem swoich uczniów. Apelowano stale do nauczycieli o propagowanie instytucji

IVSprawozdanie roczne....op. cit.
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11. Dr Edmund Brzeziński

Domu Zdrowia i zdobywanie dla niej funduszy, poprzez tworzenie komitetów

szkolnych prowadzących zbiórki pieniężne wśród nauczycieli, zaznajamiających
uczniów z faktem istnienia Domu Zdrowia i zachęcających do zbierania składek,
a także przypominających młodzieży o tym, by szerzyła potrzebę wspierania tej
instytucji w gronach rodzinnych i wśród znajomych.

Choć z upływem lat stan finansowy Towarzystwa był coraz lepszy, to jednak
nadal zakład nie miał jeszcze żadnych stałych dochodów, funduszu zapasowego
ani należytego poparcia społecznego. Mimo również systematycznego wzrostu

kwoty na koncie funduszu budowy nowego domu, myśl o założeniu dużego,
spełniającego wszelkie wymogi sanatorium, pozostawała nadal niemożliwa do

zrealizowania. Towarzystwo zmuszone było stale pobierać od kuracjuszy ustalo
ną opłatę za pobyt, która od 1901 r. pozostawała niezmienna, mimo stałego
wzrostu cen. Wydawano odezwy, składano podania, tworzono grupy, ciągle mó
wiono i pisano o potrzebie istnienia tej instytucji, powiększając tym samym gro
no wspomagających. Potwierdzana rok rocznie od 1903/4 r. pozytywna ocena

Krajowej Rady Zdrowia oraz wydana w r. 1908 przez Towarzystwo Lekarskie

Krakowskie przychylna opinia o Domu Zdrowia a także kilkuletnie starania posła
na Sejm Krajowy, Teofila Merunowicza - doprowadziły, dzięki przychylności
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posłów, do uzyskania w 1909 r. zapomogi od Rządu Krajowego. W 1910 r. dzię
ki posłom Rady Państwa : dr J. Ptasia i dr J. Bednarskiego, Towarzystwo dostało,
jako zasiłek jednorazowy, subwencję z funduszu przeciwgruźliczego. Na konto

Domu Zdrowia coraz częściej napływały zapomogi np.: od Magistratu miasta

Lwowa, Rad Powiatowych, Kasy Państwowej w Wiedniu, Kasy Oszczędności,
Towarzystw Pożyczkowo-Oszczędnościowych, Kas Pożyczkowych9.

Do akcji gromadzenia funduszy dołączyła się także Rada Szkolna Krajowa
wydając 20 X 1907 r. we Lwowie „Okólnik do Dyrekcyi wszystkich c.k. gimna-
zyów, szkół realnych i seminaryów nauczycielskich w Galicji, wzywający i za
chęcający do popierania idei Domu Zdrowia10.

Mimo iż koła Towarzystwa powstające w coraz to nowych miastach były ak
tywniejsze i Zarząd mógł częściej chwalić ich pracę, to jednak wciąż brakowało

większego odzewu ze strony społeczeństwa, któremu bierność wytykał Stanisław

Witkiewicz pisząc:
Bierność i obojętność na niektóre objawy życiajest niekiedy przestępstwem, takąjest obojętność

na całą tę sprawę i to niedbalstwo, z jakim się traktuje instytucję wielkiego użytku, jak „Pomoc
Bratnia”...".

Niewielkie rezultaty przynosiły także odezwy wydawane do społeczeństwa
przez księdza Stanisława Trzeciaka czy Henryka Sienkiewicza i wspierające go

grono ludzi zamożnych, aczkolwiek dużą popularnością cieszyły się imprezy
urządzane na rzecz Domu Zdrowia, jak np. zakopiański bal akademicki ", teatr

amatorski czy raut artystyczny.
W biernym społeczeństwie znajdowali się na szczęście ludzie, którzy przy

chodzili stale z pomocą finansową. Wśród takich osób wymienić należy hr Marię
Sobańską, Zygmunta Gnatowskiego (zapisał na murowany budynek sanatorium
10 tys. kor.), Andrzeja Toczylowskiego (spłacił większość weksli i zapisał swój

kapitał ulokowany na hipotece willi „Liliana” na rzecz Bratniej Pomocy pod
warunkiem, iż dar nazwany zostanie fundacją A. Toczylowskiego, a kapitał bę
dzie użyty tylko na budowę nowego gmachu Domu Zdrowia i aż do czasu rozpo
częcia budowy utworzy się stypendium jego imienia dla leczenia jednej osoby
uczącej się w wyższym zakładzie naukowym, Polaka, chrześcijanina). Wspo
mnieć tu trzeba także Andrzeja hr. Potockiego, który jako Marszalek Kraju otwo
rzył Towarzystwu drogę do funduszu krajowego przeznaczonego na zapomogi

9 Dokładne wykazy zapomóg podawano w sprawozdaniach np. w sprawozdaniu za rok

1909/10 s. 26, op. cit.

10 Tekst Okólnika ...wydrukowano [w:] X Sprawozdaniejubileuszowe..., op. cit.s . 35.

11 XIII Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Domu Zdrowia uczącej się młodzieży polskiej
„Pomoc Bratnia" w Zakopanem za rok administracyjny 1912/13. Zakopane 1913, s. 29.

12 Młodzież nie chciala urządzać bali uważając, że nie można się bawić mając świadomość,

że ich koledzy w tym czasie cierpią lub walczą o życie, ale duże zyski, jakie przynosiły bale, nie

pozwalały jej z nich zrezygnować.
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dla chorych na gruźlicę. Zbierania datków podjęły się także redakcje „Głosu
Narodu” i „Czasu” oraz pacjenci sanatorium Dłuskich w Kościelisku, którzy
opodatkowali się miesięcznie na Pomoc Bratnią.

Pierwszych pacjentów ulokowano początkowo w wynajętej, skromnej, 4

izbowej chacie góralskiej u zbiegu ulic Chramcówki i Stara Polana. Jeszcze w

tym samym roku 1901 wydzierżawiono na Chranicówkach 3 inne domy. Ich

wzajemne oddalenie od siebie nie było korzystne i wygodne dla chorych oraz

personelu, w związku z czym w roku administracyjnym 1903/4, 15 maja, prze
niesiono się na ulicę Sienkiewicza 11, gdzie umieszczono wszystkich chłopców
rozlokowanych poprzednio w kilku domach.

Wynajęty przez Towarzystwo nowo wybudowany duży dom mógł jednocze
śnie przyjąć 18 osób, do dyspozycji których było: 7 pokoi 2-osobowych i 4 1-

osobowe, 2 sale jadalne, z których mniejsza pełniła jednocześnie funkcję czytelni
i sali gościnnej, pokoje dla lekarza i służby, kancelaria, kuchnia, spiżarnia, 3

werandy osłaniane ruchomymi płóciennymi storami chroniącymi leżakujących
od nadmiernego słońca lub deszczu. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w

skromne drewniane łóżka, stoły, krzesła i szafy. W pomieszczeniach nie było
firanek, obrazów, dywanów ani obrusów. Owa skromność nie wynikała bynajm
niej z ubóstwa czy oszczędności, lecz z faktu umożliwienia łatwej dezynfekcji.
Dom sprzątano i wietrzono codziennie, zaś zastawę stołową po każdorazowym
użyciu wyparzano wrzątkiem. Jedyną niedogodnością nowego domu byl brak

pralni i łazienki.

Wynajmując lokal na siedzibę Domu Zdrowia Towarzystwo zetknęło się z

ogromnym problemem w postaci niechęci i wręcz protestów mieszkańców ulicy
Sienkiewicza, którzy mieli stać się sąsiadami tej placówki zdrowotnej. W obawie

przed zarażeniem się i rozprzestrzenianiem choroby chciano wszelkimi sposo
bami pozbawić Towarzystwo możliwości wynajmu domu. Mieszkańcy składali

protesty do władz zakopiańskich, starostwa, namiestnictwa, gdzie protesty od
rzucano. Zwracano się również do ministerstwa, które jednak nie ustosunkowało

się do problemu. W miarę jednak bytności kuracjuszy przy ul. Sienkiewicza spór
został zażegnany, a sąsiedzi coraz przychylniej patrzyli na młodzież. Dopiero w

marcu 1907 r., dzięki zapisowi wspomnianego już Zygmunta Gnatowskiego,
Towarzystwo mogło wykupić na własność wynajmowany dotąd dom. Kupno
budynku pozwoliło uniknąć płacenia wysokiego komornego i wpłynęło pozy
tywnie na obniżkę cen za wynajem pokoi w kilku domach przy ul. Sienkiewicza,
w których Towarzystwo wynajmowało pomieszczenia dla wciąż rosnącej liczby
kuracjuszy. Podobnie jednak jak w początkach działalności, tak i teraz chorzy
byli rozlokowani w kilku budynkach, co znacznie utrudniało opiekę i nadzór

lekarski. Dopiero w sprawozdaniu z r. 1912/13 nowy dyrektor, Edmund Brzeziń
ski mógł napisać:
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Dzięki ofiarności ogółu i kilku większym zapisom i darom, zdobyto po jedenastu latach piękną,
obszerną posiadłość, na której wznoszą się dziś trzy domy - dla młodzieży męskiej, dla młodzieży
żeńskiej, oraz pawilon gospodarczy z dużą salą, leżalnią etc. Dom Zdrowia, zrazu mieszczący się w

wynajętym domu góralskim, przekształcił się powoli na dobrze urządzone i wzorowo prowadzone
sanatorium dla 50 osób13.

Z ulicy Sienkiewicza przeniesiono więc kuracjuszy na Ciąglówkę, do zaku
pionej w 1911 r. willi „Grażyna”, projektowanej przez St. Witkiewicza. W domu

tym umieszczono mężczyzn, zaś dla kobiet dobudowano obok nowy pawilon
„Parnas”.

Chorzy chcący skorzystać z kuracji w Zakopanem, zgłaszali się do Zarządu
Towarzystwa lub zarządu grupy, jeśli taka w danym mieście istniała. Każdy kan
dydat zobowiązany był dostarczyć „poświadczenie niezamożności”, ustalić for
mę opłaty za pobyt (gotówka, zapomoga itp.) oraz w przeciągu 20 dni odbyć
badania u wskazanego lekarza, który wyniki oględzin przedstawiał na specjalnie
do tego celu przygotowanym blankiecie. W 1902 r. Zarząd Towarzystwa zorga-

13 XIII Sprawozdanie...., op. cit., s. 22 .
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nizowal tzw. stalą pomoc lekarską, a w r. 1903 utworzył Instytucję Lekarzy To
warzystwa , gdyż jak stwierdzono:

[...] znoszenie się stale z tymi samymi kolegami ułatwia nam bardzo porozumiewanie się, a za
tem i nam oszczędza przykrego, a często koniecznego odrzucania nieodpowiednio wypełnionych
świadectw i pacjentom skraca czas oczekiwania na naszą decyzję14.

W wyniku stworzenia tej instytucji, z Towarzystwem współpracowali stale

lekarze zajmujący się badaniem, kierowaniem chorych, wypełnianiem blankie
tów, co faktycznie pozwalało na właściwą ocenę stanu zdrowia i posyłanie na

kurację osób najbardziej potrzebujących pomocy, ale zarazem dających nadzieję
na pozytywne wyniki leczenia i powrót do zdrowia. Wybierając na leczenie tylko
tych, którzy mogli poprawić swój stan zdrowia, Towarzystwo chcialo niejako
odpłacać się społeczeństwu za ofiarowane na Dom Zdrowia kwoty, oddając w

zamian zdrowych ludzi, mogących podejmować pracę z pożytkiem dla innych i

otoczenia.

Po wnikliwej weryfikacji podań Zarząd powiadamiał listownie o przyjęciu lub

odrzuceniu kandydata i podawał ewentualny termin rozpoczęcia kuracji oraz

informację o rzeczach (pościel, cieple ubranie), jakie należało przywieźć ze sobą
do Domu Zdrowia. Po przyjeździe asystent lekarza przeprowadzał badanie pa
cjenta i zaznajamiał go z obowiązującym regulaminem. Pierwsze dni pobytu
chory spędzał leżąc w łóżku (czas leżenia był zależny od stopnia zaawansowania

choroby) lub wypoczywając i zapoznając się z otoczeniem (przy łagodnym prze
biegu choroby). Dopiero po wstępnym okresie aklimatyzacji, spisaniu wywiadów
i szczegółowym badaniu lekarskim następowało właściwe leczenie. Odbywało
się ono za pomocą znanych, powszechnie stosowanych i uwzględniających in
dywidualne potrzeby metod sanatoryjnych, takich jak: „[...] werandowanie, sy
pianie przy uchylonych oknach, nacierania, umiarkowany nich, okłady, bańki

etc. wspierane w odpowiednich razach przetworami aptecznymi. Pędzlowanie
gardła lub nosa, wstrzykiwania podskórne i inne zabiegi ściśle lekarskie”...15.

Te ostatnie wykonywali oczywiście asystenci lekarza. Środki farmaceutyczne
stosowano jedynie w przypadkach bezwzględnie tego wymagających, ograni
czając się raczej, oprócz wymienionych wyżej tj. rannego nacierania ciała wodą,
stawiania suchych baniek i otwierania okien w dzień a uchylania w nocy, do

zakładania opasek krzyżowych i brzusznych, płukania jamy ustnej słoną wodą i

noszenia stale wełnianych koszulek. W przebieg leczenia angażowano samych
chorych polecając im 4 razy dziennie mierzyć i zapisywać temperaturę ciała. Po

pierwszych dniach aklimatyzacji i obserwacji tylko nieliczni pacjenci pozosta
wali w łóżkach. Tzw. „chorych chodzących” obowiązywał trudny i surowy, ale

przestrzegany przez nich regulamin, wspomagający swym higienicznym i regu-

14IVSprawozdanie ..., op. cit., s. 34.

15 XIII. Sprawozdanie ..., op. cit., s. 80 .
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13. Rękopis Henryka Sienkiewicza

lamym trybem powrót do zdrowia. Przeciętny rozkład dnia przedstawiał się na
stępująco:

godz. 7°° - szklanka mleka; 730 - nacieranie całego ciała wodą; 8°°-900 - pierwsze śniadanie w

sali jadalnej; 9<lfl-10m - przechadzka; 10<K)-13°° — werandowanie, w czasie którego o godz, 11°°

roznoszono drugie śniadanie; 13'>)-14IX1 - obiad; 14°°-16°° — werandowanie; 16°°-16311 — podwieczo
rek w sali jadalnej; 1630-1730 - przechadzka; 173O'19°° - rozrywki, odwiedzanie się wzajemne,
przyjmowanie gości, nauka; 19(K>-2 .O(x) — kolacja w sali jadalnej; 20°° -2130 werandowanie; 2145 —

szklanka mleka; 22°° - spoczynek16.

Latem oczywiście wydłużano godziny werandowania, poświęcając na nie
czas w różnych porach dnia w godz.: 10°°-l 1°°, ll30-1245, 1430-1600, 18°°-1845,
2O°°-2130 17

Higieniczny tryb życia, wpływający dodatnio na zdrowie i samopoczucie pa
cjentów, wspomagany był odpowiednią dietą, którą co wieczór, na specjalnych

16 Rozkład dnia podany wg IV. Sprawozdanie..., op. cit., s. 35.

17 Czas werandowania wg XIII.. Sprawozdanie..., op. cit., s. 80 .
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blankietach dla kuchni, przepisywał każdemu lekarz - asystent. Wyżywienie
składało się z pięciu posiłków:

I śniadania - 1/3 1 kawy, kakao, herbaty lub mleka, cukier, pieczywo, masło.

II śniadania - 2 jaja, 1/3 1 mleka lub herbaty, cukier, chleb, a czasami zamiast jaj 45-50 g wędli
ny lub sera

obiadu - I danie: rosół, zupa z jarzyn na rosole ze śmietaną lub bez, w ilości 1/3 1; II danie: tzw.

przystawka - sztuka mięsa z sosem i ziemniakami, pierogi z mięsem, makaron z szynką lub grzy
bami, łazanki ze słoniną lub masłem, lub fasolka, kapusta, kalafior w ilości 140-160 g; III danie:

pieczeń wolowa, cielęca lub siekanina z jarzynami, kaszą lub makaronem, drób (mięso 200-250 g,
dodatki 50-55 g); IV damę: ciastka, budynie, galaretki, zapiekanki z ryżu, kompoty, owoce, legu-
miny.

podwieczorku; jak I śniadanie

kolacji - I danie: pieczeń wolowa, cielęca, potrawki, siekaniny z kaszą, jarzynami lub makaro
nem; II danie: kompot lub owoce; III danie: herbata, pieczywo, masło.

Oprócz tego przed śniadaniem i po kolacji podawano 1/3-2/3 1 mleka18. Nad

przestrzeganiem diet, regulaminu, wykonywaniem zabiegów, porządkiem i czy
stością w domu i kuchni czuwał przebywający stale z pacjentami lekarz-asystent.
Nadmienić należy, iż w ówczesnym okresie dietę i leczenie klimatyczne uzna
wano za najlepsze i najskuteczniejsze sposoby walki z gruźlicą. Nie ulega wąt
pliwości, że pobyt w zdrowym, górskim klimacie i w odpowiednich warunkach

higienicznych mógł przynosić poprawę stanu zdrowia wielu pacjentom. Nie

można natomiast tego samego powiedzieć o zalecanej diecie, składającej się ze

sporej ilości ciężko strawnych potraw, które z pewnością nie mogły być korzyst
ne dla osłabionych chorobą organizmów, odżywiających się do czasu kuracji
skromnie, monotonnie i malokalorycznie.

W trakcie pobytu, poza zabiegami i odpoczynkiem na werandach, znajdowa
no także wiele sposobów by urozmaicić czas pacjentom. W sali Domu Zdrowia

urządzano wieczorki literacko-artystyczne i muzyczno-deklamacyjne, loterie

fantowe, połączone z ogólną zabawą, wieczory humoru, odczyty. Dla zdrow
szych organizowano wyjścia na koncerty, do teatru, a nawet krótsze wycieczki.
Wprowadzono gry i zabawy towarzyskie, które oddalały myśli od choroby i do
starczały rozrywki, zwłaszcza w dni słotne.

W wypełnianiu wolnych chwil i rozwoju intelektualnym młodych kuracjuszy
znaczącą rolę odgrywała założona i zarządzana przez nich biblioteka. Źródłami

jej dochodu były subwencje od Zarządu Głównego Towarzystwa, dobrowolne

datki od przebywających na leczeniu, dochody z wieczorów i zabaw oraz zyski z

tzw. przedsiębiorstw handlowych. Pieniądze przeznaczano w całości na nowe

książki, przy zakupie których starano się o zdobywanie nowości z różnych dzie
dzin i zaspokajanie życzeń czytelniczych pacjentów. Księgarnie i wydawnictwa

29-30.

18 Jadłospis na podstawie X. Sprawozdanie...a. 43-44, i XIII. Sprawozdanie .... op. cit„ s.
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ułatwiały zdobycie książek głównie poprzez rabaty stosowane przy ich zakupie.
Oprócz wielu pozycji, wśród których sporą część stanowiły dzieła naukowe,
młodzież miała do swej dyspozycji kilkadziesiąt tytułów czasopism m.in. dzien
niki oraz najcenniejsze polskie miesięczniki i tygodniki głównie z Królestwa i

Galicji. O zawartość biblioteki i stan książek dbali sami kuracjusze (m.in. opra
wiali książki, opracowywali katalog). Szeroki zakres tematyczny zbioru biblio
tecznego dostarczał leczącym się uczniom i studentom rozrywki, pozwalał posze
rzać wiedzę i zapoznawał z bieżącymi sprawami kraju. Warto podkreślić, że nie

tylko książki i czasopisma informowały młodzież o sprawach polskich. Dom

Zdrowia dawał możliwość kuracji wszystkim polskim uczniom, również tym
spoza Galicji, dlatego też przyjęci, pochodzący z terenów żabom rosyjskiego,
Rosji, Księstwa Cieszyńskiego, zaboru pruskiego i wielu miast Europy Zachod
niej: Cdthen, Lipska, Manheim, Zurychu, Wiednia, Brukseli, Liege, Lozanny,
Tuluzy czy Paryża mogli wymieniać swe doświadczenia i wiedzę.

Zdecydowana większość pacjentów pochodziła z Galicji - ok.60-70%, resztę
stanowili urodzeni w zaborze rosyjskim i Rosji - ok. 30% i w zaborze pruskim -

jedynie ok. 1 %19. Byli wśród nich słuchacze wyższych zakładów naukowych
takich jak: uniwersytety, szkoły politechniczne, akademie rolnicze, sztuk pięk
nych oraz uczniowie gimnazjów, szkól realnych, handlowych, przemysłowych, a

także seminariów nauczycielskich i duchownych. Wiek chorych wahał się od 12

do 32 lat, największą jednak grupę stanowiła młodzież pomiędzy 18 a 23 rokiem

życia20. Oprócz Polaków spotykano także, choć rzadko, Litwinów, Rusinów

i Żydów.
Nie wszyscy zgłaszający się zostawali przyjęci, co wynikało nie tylko z ich

stanu zdrowia, nie rokującego już nadziei na poprawę, ale przede wszystkim z

braku miejsc w Domu Zdrowia. Choć liczba łóżek przez ponad 10 lat lecznicy
zwiększyła się znacznie, to jednak nadal ok. 50% zgłaszających się chorych po
zostawało bez pomocy/1 Przyjęcie nie oznaczało natychmiastowej możliwości

wyjazdu do Zakopanego. Wielokrotnie pacjent musial oczekiwać na zwolnienie

się miejsca w Domu Zdrowia, a ponieważ gruźlica w niesprzyjających dla orga
nizmu warunkach życia rozwijała się nadzwyczaj szybko, zdarzały się przypadki,
iż miody człowiek nie doczekał wyznaczenia terminu rozpoczęcia leczenia. W

celu skrócenia czasu oczekiwania, Towarzystwo starało się niektórym studentom

pomóc w wynajęciu kwatery prywatnej na terenie Zakopanego, a decydującym
się na takie rozwiązanie dawano obiady, kolacje, a nawet całodzienne utrzyma
nie, zapewniając jednocześnie opiekę lekarską.

19 Dane wg X. Sprauwzr/aw/a... i XIII. Sprawozdania..., op. cit.

20 XIII. Sprawozdanie.... op. cit., s. 78.

21 Na rok 1912/13 zgłosiły się 352 osoby, przyjęto zaś 173, wg XIII. Sprawozdanie..., op.

cit., s. 32-33.
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14. Sanatorium Akademickie na Ciąglówce w Zakopanem

Nieprzerwane od 1901 r. funkcjonowanie Domu Zdrowia zakłóciła I wojna
światowa. Towarzystwo zdołało już wprawdzie spłacić kredyty zaciągnięte na

budowę nowego budynku, ale w wyniku działań wojennych przestały funkcjo
nować kola wspomagające chorych - członkowie nie nadsyłali składek, a ofiaro
dawcy datków. Fatalną sytuację finansową pogłębiał również brak opłat ze stro
ny odciętych od rodzin 51 pacjentów, którzy w chwili wybuchu wojny przeby
wali na kuracji". Sytuacja ta zmusiła Towarzystwo do podjęcia decyzji o za
mknięciu lecznicy, co nastąpiło ostatecznie 22 XI 1914 r. Ciężko chorych pa
cjentów, którym stan zdrowia nie pozwalał na podróż, przeniesiono do miejsco
wego szpitala, zaś zdrowszym starano się ułatwić powrót do domów. W pokry
waniu kosztów przejazdu osób powracających wspomagał Towarzystwo swymi
zapomogami Wydział Krajowy i miejscowy Komitet Obywatelski.

Opuszczony lokal zdecydowano się wykorzystać efektywnie oddając go bez
płatnie na szpital legionowy, w którym od listopada 1914 do listopada 1915 r.

leczono rannych, wśród których było sporo młodzieży licznie wstępującej wów-

22 AK. i XVI. Sprawozdanie Zarządu Głównego Towarzystwa Domu Zdrowia uczącej się

młodzieżypolskiej „Pomoc Bratnia
”

w Zakopanem za lata administracyjne 1914/15 i 1915/16, s. 3 .
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czas do Legionów polskich. Dzięki udostępnieniu budynku szpitalowi, „Brat
niak” uzyskał długo oczekiwaną drogę dojazdową oraz doczekał się naprawy

pobliskiego mostu. Zarząd Towarzystwa nie ustawał jednak w podejmowaniu
starań o reaktywowanie Domu Zdrowia. Ponowne jego otwarcie nastąpiło dopie
ro 15 IV 1916 r., po uzyskaniu zapomóg od Komitetu Polskiego w Vevey i Wy
działu Krajowego. Początkowo zdecydowano się na przyjęcie 30 uczniów i stu
dentów, a pozostałe 10 miejsc oddano dla Domu Zdrowia Polskiego Nauczyciel
stwa. Mimo zatem działań wojennych, po dwuletniej przerwie, dzięki staraniom

przede wszystkim prezesa Towarzystwa, dr Kazimierza Dłuskiego i dyrektora
placówki dr Edmunda Brzezińskiego, Dom Zdrowia Bratniej Pomocy wznowił

swoją działalność, by z czasem przekształcić się w prawdziwe sanatorium, o

którym myśleli już Kirkor, Przybylski i Żychoń. W r. 1921 Towarzystwo zawie
siło swą działalność przekazując lecznicę i cały swój majątek Ogólnopolskiemu
Związkowi Bratnich Pomocy, który przekształcił Dom Zdrowia w Sanatorium

Akademickie (obecnie Akademickie Centrum Rehabilitacji), funkcjonujące od 12

IV 1932 r. w nowym - specjalnie do tego celu zaprojektowanym przez prof.
J. Galązowskiego a zrealizowanym przez biuro inż. F. Kopkowicza - gmachu, o

który starano się od początków działalności Towarzystwa23.

Dzięki ofiarności władz krajowych i grona osób doceniających potrzebę funk
cjonowania tego typu instytucji, udało się pokonać nieraz bardzo duże trudności

nie tylko finansowe, jakie piętrzyły się na drodze ustabilizowania bytu tak poży
tecznej placówki jaką okazał się być zakopiański Dom Zdrowia. Lecząca się w

nim młodzież podlegała też ważnym dla jej rozwoju oddziaływaniom wycho
wawczym i kulturowym, bowiem miała możliwości spotykania się z osobami

pochodzącymi z różnych zaborów. Ta idea jednoczenia Polaków dla wspólnej
sprawy ratowania zdrowia młodzieży, pozostała aktualna nawet podczas działań

wojennych i pozwoliła na szybkie odrodzenie się i dalszy rozwój Domu Zdrowia

„Bratniej Pomocy” już jako sanatorium. Godna podkreślenia jest idea założenia

Domu jako pierwszej tego typu placówki na terenie Galicji i Królestwa Polskiego
oraz upór z jakim działali pomysłodawcy i realizatorzy tego szczytnego dzieła, i

z jakim walczyli o jego przetrwanie. O potrzebie i ważności profilaktyki zdro
wotnej wśród młodzieży studiującej może świadczyć fakt, iż działalność tej je
dynej i osobliwej wówczas instytucji przetrwała z powodzeniem do dnia dzisiej
szego w funkcjonującym na Ciąglówce w Zakopanem Akademickim Centrum

Rehabilitacji.

23 Dane wg L. Długołęcka,M. Pinkwart, Zakopane... op. cit., s. 135.
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The Operation of the Student Health House „Pomoc Bratnia" (Brotherly Help) in

Zakopane between 1901 and 1914

The partition period was one of intense struggle for the preservation of national identity and

eulture. Polishness was engrafted in the minds of the young generation on whom the hopes of all

Poles were pinned. The difficult living conditions resulted in the spreading of disease decimating
not just the elderly but the young as well. The article gives an outline of the operation of the lirst

Polish sanatorium for grammar and university students suffering from TB, a disease spreading at a

rapid pace among all generations. There was no preventive treatment against the disease and

preventive measures against being infected with it, which madę it all the morę difficult to fight it.



Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego Vol. 22 - „Rocznik Podhalański” Tom VII - Zakopane 1997

ZDZISŁAW PIASECKI

ZBÓJNICTWO KARPACKIE W LITERATURZE

POLSKIEJ

Próba syntetycznego oglądu

Zbójnictwo karpackie, utrwalone w znacznej ilości przekazów dokumental
nych i w niemniej pokaźnej - pieśni oraz opowieści góralskich, najczęściej, choć

nie zawsze, idealizujących „dobrych chłopców”, znalazło swoje znaczące miej
sce w literaturze polskiej.

Na karty tejże literatury najwcześniej „wkroczyli” zbójcy ludowi Karpat
Wschodnich, zwani najpowszechniej opryszkami (zarówno w dokumentach hi
storycznych, jak i w tworach kultury duchowej górali). Stało się to już w XVII w.

za sprawą twórcy Ogrodufraszek, Wacława Potockiego. Czołowy poeta naszego
baroku sarmackiego wprowadza do zbioru swoich utworów szereg wzmianek o

opryszkach bieszczadzkich z okolic Biecza i Bardyjowa, ograbiających z mienia

podróżnych (Schowanie nowomodne), torturujących ludność miejscową (Zamek
szymbarski), urządzających wyprawy do pobliskich Węgier (Na chłopów pod
górskich). Potocki zbójców góralskich znal z autopsji. Jego spojrzenie na „biesz-
czadników” (określenie poety) dalekie jest od późniejszego, z reguły niemal mi-

tologizującego spojrzenia ludowego. Trudno się temu dziwić. W siedemnastym
wieku mit góralski o zbójnikach, co „świat równali”, jeszcze się nie ukształtował.

Za pierwszy w naszej literaturze utwór o tematyce zbójnickiej, napisany w

duchu twórczości ludowej, należy uznać wiersz Jana Nepomucena Kamińskiego,
z zakresu liryki opisowej, zaczynający się od słów: „ciągną chmury', a śród

chmur pragnie deszczu kania”. Wiersz ten został opublikowany w II tomie „Hali-
czanina” (Lwów 1830), przy czym nie na osobnych kartach almanachu literac
kiego, lecz w tekście opowieści Eugeniusza Brackiego, zatytułowanej Opryszki
w Karpatach. Powieść z podań gminnych. Rodowód Pieśni opryszków trudno

wyprowadzić z jakiejś konkretnej ukraińskiej pieśni ludowej. Utwór ten jest pró
bą samodzielnego, nieparafrastycznego opracowania przez autora tematu zbój-
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Juk Publiczność nauczać niech się mędrzec sili,
My Rodaków rozerwać clicemy w nudów clubili.

POCZOTEK tlERWŚZEJ KSIĘGI

PRZEMIAN O WID JUS ZAi

-Dędę ójaiewał ciała w nowej ich przemianie; ;

Wasze to dzieło, Wy mnie, natchnijcie Niebianie,

Wy od kolebki świata, przez . Słabe me usta, .

Rym trwały doprowadźcie do czasów Augusta. ,.

Pieni się od wściekłości, a już łupiestw świadom,

Chciwy krwi, drze bydlęta i zagraża stadom.

"YY sierść szaty; w nogi ręce, sam w wilka się zmienia,
YV nowej postaci, dawne zostajo pragnienia.
Siwe irtiał dawniej włosy; sierć została siwa,
Tenże sani wzrok okropny; taż żędza krWi chciwa.

*

zamek na Czorsztynie
czyli:

Kaźmierz iBronisława.

(Powieść.)

Tam gdzie gói’a Świętego Krzyża,- (*) riajeżoriS

posępnemi bukami i jodły, wznosi ku niebu póważnĆ'
czoło, i zdaje się nad ćałę panować okolico,- a wspar-

(‘) W opisie Starożytnej Polski, autor tak Ó teni

miejscu namienia; „Święty Krzyż kościół i klasztor Be
nedyktynów na szczycie góry: Łysa góra żWanej,
2,000. sożni, tiad powierzchnię mOrżd wzniesie ■

15. Jan Rostworowski, Zamek na Czorsztynie

nickiego przy spożytkowaniu jedynie pewnych obrazów i środków językowo-
stylistycznych, zaczerpniętych z folkloru wschodniokarpackiego. Np. w piątej,
ostatniej strofie wiersza:

Niechaj tchórzów' straszy kól,

Straszy szubienica:

Psem opryszek, co by czul,
Gdzie jaka różnica.

Chociaż w sidła wpadnie gil
Śmiało dynda kilka chwil [...]-

łatwo dopatrzyć się tej samej junackiej, straceńczej przy tym filozofii, jaka zo
stała zawarta w popularnym porzekadle huculskim, wypowiadanym zazwyczaj w

najtrudniejszych sytuacjach życiowych: „Czy ja urnru, czy powisnu, raz maty
rodyla”.

Czy wspomniana wcześniej opowieść Eugeniusza Brackiego jest rzeczywi
ście „powieścią z podań gminnych”, jak sugeruje to podtytuł Opryszków w Kar-
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patach? Zestawienie fabuły utworu z motywami podań góralskich o Doboszu i

innych głośnych zbójcach ukraińskich przekonywa dowodnie, że w utworze tym
znajduje się niewiele elementów rzeczywiście ludowych. Bohater ..powieści”
Brackiego, człowiek samotny wśród braci rozbójniczej, nękany wyrzutami su
mienia i tęskniący za szczęśliwą, przedopryszkowską młodością, przy tym pełen
egzaltacji w swojej miłości do ukochanej kobiety, to postać bardziej byronistycz-
no-werterowska, niż Dobosz z podań ludowych: zawsze energiczny, żądny
„czerwieńców” i cieszący się nieskrępowaną niczym wolnością „syna gór”.

Postać Dobosza (Dowbusza), wprowadzona po raz pierwszy do literatury pol
skiej za sprawą Eugeniusza Brackiego, została w niej spopularyzowana dzięki
trzem autorom epoki romantycznej: Kazimierzowi Władysławowi Wójcickiemu,
autorowi Dobosza. Obrazu historycznego z podań i pieśni ludu (1840), Karolowi

Bołoz-Antoniewiczowi, który napisał Dobosza. Pieśń huculską z gór karpackich
w okolicy Mikuliczyna (1837) oraz Augustowi Bielowskiemu, twórcy ballady
zatytułowanej Dobosz (1838). Nie są to utwory - może poza ostatnim - wysokiej
rangi artystycznej. Stanowią one, mniej lub bardziej udane, parafrazy podań i

dum ukraińskich o bohaterze wschodniokarpackich połonin.
Spośród parafraz opryszkowskich pieśni ludowych na szczególniejszą uwagę

zdają się zasługiwać Trzy kukułki (1838) Lucjana Siemieńskiego. Ich źródłem

jest „gminna” pieśń liryczna o sokole, wdowim synu, opłakiwanym po tragicznej
śmierci przez trzy kobiety: matkę, siostrę i narzeczoną. Jak śpiewka ukraińska,
podobnie dumka literacka Siemieńskiego składa się z dwu części. Pierwsza przy
nosi obraz „tuczy” - obławy na „sokoła”-opryszka i jego śmierci pod zieloną
sosną, druga natomiast zawiera obraz przylotu trzech „zazul” (kobiet-kukulek), z

których jedna, matka, siada przy głowie, druga, siostra, przy nogach, a trzecia,
narzeczona, przy sercu sercu zabitego junaka.

Poza Trzema kukułkami Siemieński jest ponadto autorem wartościowej lite
racko opowieści poetyckiej o cudownym ocaleniu bohatera zbójnickiego: w

pierwotnej wersji (z 1838) jest nim Napierski, w późniejszej, bliżej nieokreślony
herszt zbójecki, ocalony spod szubienicy wystawionej na rynku w Krakowie.

Poeta początkowo utożsamiał Napierskiego, który podburzał przeciw Rzeczypo
spolitej górali podhalańskich i stanął na ich czele, z głośnymi „harnasiami” z

Podtatrza. Z czasem, w wydaniu utworu wl863 r., ze swej zbójeckiej ballady
wyeliminował nazwisko przywódcy buntu góralskiego z 1651 r. i przydał jej
zmieniony tytuł: Optyszki. Napierski-Opryszki to jedna z nielicznych wśród du
mek literackich Lucjana Siemieńskiego ballada liryczna nie będąca parafrazą,
czy tym bardziej tłumaczeniem, pieśniowych pierwowzorów ludowych. Stanowi

ona udaną próbę samodzielnego wyzyskania karpackiego folkloru zbójeckiego.
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16. Leonard Straszyński, Janosz (Janosik)

Wprowadzenie tematyki zbójnictwa tatrzańskiego do literatury polskiej nie

stanowi zasługi L. Siemieńskiego. Przypisać ją należy Sewerynowi Goszczyń
skiemu, twórcy Sobótki, z powieści pod napisem Kościelisko (1833), pierwszej
części szeroko zakrojonego poematu, nigdy w całości nie zrealizowanego. Taki

sąd nie powinien ulec zakwestionowaniu, choć o motyw zbójnicki bodaj naj
wcześniej ze wszystkich autorów polskich potrącił Jan Rostworowski w powie
ści, zatytułowanej Zamek w Czorsztynie, czyli Kazimierz i Bronisława (1818).

Kościelisko-fragment przynosi obraz święta Podhalan w „luby góralom [...]
wieczór czerwcowy” i przedstawia czołową postać utworu. Jest to - podobnie jak
Dobosz Eugeniusza Brackiego - bohater sentymentalno-byroniczny. Należał

kiedyś do najbogatszych górali w okolicy. Miał kochankę, z którą wiódł sielski

żywot na łonie natury. Tajemnicze zniknięcie dziewczyny położyło kres szczę
ściu Janosza-pasterza. Ponieważ „nic się nie wiodło w gospodarstwie całym”,
Janosz spalił chatę, zwalił szałasy, „resztę statku puścił na wolę” - i poszedł „w

zbóje”. Między góralem, który „słynie jak Krywań”, a towarzyszącymi mu zbój
cami istnieje mur obcości i wzajemnego niezrozumienia. Szlachetny zbójnik z

losowego przypadku brzydzi się procederem uprawianym przez swoich kompa
nów - zwykłych grabieżców. Z zachowanych fragmentów powieści poetyckiej
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Goszczyńskiego można zrekonstruować całość poematu. Ziemi podhalańskiej
zagraża najeźdźca. Janosz, wyposażony przez Kasię-boginkę (dawną kochankę,
która wiedzie żywot dziwożony) w magiczną roślinę - znak mocy i nadludzkich

możliwości, spieszy na pomoc góralom walczącym z wrogiem ojczyzny. Staje na

czele pobratymców, zwycięża w krwawym zmaganiu potężnych nieprzyjaciół.
Heroicznym czynem rekompensuje zbrodnie zbójeckiego żywota.

Niedokończony poemat góralski Seweryna Goszczyńskiego, choć można mu

zarzucić sporo odstępstw od prawdy życia i doskonałości sztuki, zasługuje na w

miarę wysoką ocenę historyka literatury. Jest to bowiem pierwszy polski utwór

literacki, którego autor pełną garścią sięgnął po niemałą ilość zajmujących mo
tywów tatrzańskich i podhalańskich, łącznie ze zbójnickim, opracowując je w

sposób artystycznie więcej niż poprawny. Jest to przy tym rzecz, która wraz z

wyprzedzającym ją nieznacznie w czasie (w czasie powstania, nie druku). Dzien
nikiem podróży do Tatrów twórcy, o którym mowa, otwiera znaczącą kartę lite
ratury polskiej o górach i góralszczyźnie podtatrzańskiej w' ogóle, a o zbójnictwie
ludowym w szczególności.

Poza autorem Sobótki... i literatami przed nim uwzględnionymi w romantycz
nej epoce żywych zainteresowań twórczością ludową po tematykę zbójectwa
karpackiego sięgnęli: Józef Korzeniowski, Wincenty Pol, Anna Libera, Bogusz
Zygmunt Stęczyński, Mieczysław Romanowski i Józef Dzierzkowski, nie licząc
kilku innych pisarzy, którzy o tę problematykę zaledwie potrącili.

Antoś Rewizorczuk, bohater Karpackich górali (1843) Korzeniowskiego,
jednego z wybitniejszych dramatów polskich o tematyce zbójnickiej, jeśli nie

najcenniejszego w ogóle, ma swego autentycznego poprzednika i imiennika w

osobie Antoszki Pankewycza-Rewizorczuka, watażki huculskiego z początku
XIX w., który utracił sympatię Hucułów, gdy wszedł w' potajemny kontakt z

mandatariuszem Hrdliczką, „biczem i pogromcą opryszków”, i zdradził swoich

towarzyszy rozboju (wszyscy zostali uśmierceni) za cenę bezkarnego życia z dala

od Pokucia. Poza imieniem i przydomkiem oraz kilkoma mniej istotnymi szcze
gółami brak związku między rzeczywistym opryszkiem, postacią zgoła nieboha-

terską, a Antosiem Rewizorczukiem z Karpackich górali. Józef Korzeniowski w

czołowej postaci utworu skupił najlepsze przymioty idola ludu góralskiego. Kil
kakrotnie określany w dramacie mianem „orla karpackiego”, ma on „silną rękę i

śmiałe serce”, posiada „rumiane lice, czarny wąsik, bujne kędziory”, odznacza

się niezwykłą zręcznością; jest hojny, umie szczerze miłować i gwałtownie nie
nawidzić, wysoko ceni swobodę i do szaleństwa wprost kocha swoje strony ro
dzinne; potrafi być wspaniałomyślny nawet wobec wrogów. W utworze w trakcie
kreowania postaci Antosia dochodzą do głosu reminiscencje z popularnych w'

Polsce w okresie romarityzmu europejskich dramatów, poematów i powieści
„zbójeckich”. Bohater Korzeniowskiego przypomina Karola Moora ze Zbójców
Schillera i postaci jemu pokrewne, gdy rozpacza, że wkraczając na drogę rozboju
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17. Zbójnicy Janosik i Baczyński. Drzeworyt Indowy

unieszczęśliwil matkę i ukochaną dziewczynę, kiedy schwytany w efekcie zorga
nizowanej przeciw niemu obławy samooskarża się przed komisarzem z Kut:

Jestem zbieg, morderca i rozbójnik”, gdy wreszcie dziękuje wiernemu druhowi,
że wyręczył go w uśmierceniu obłąkanej kochanki. Pisarz nie apoteozuje ani też

nie piętnuje zbójectwa górskiego. Stara się je usprawiedliwić nieumiejętnym
postępowaniem warstw oświeconych i dominujących w życiu społecznym z

chłopskimi mieszkańcami podgórza karpackiego. Próbuje dowieść, że opryszko-
stwo to niezawiniona przez Hucułów cząstka ich niegodnego pozazdroszczenia
bytu.

Wincenty Pol, doskonały znawca kultury materialnej i umysłowej górali
wschodniego i zachodniego pasma Karpat, w piśmiennictwie stricte artystycz
nym raz tylko sięgnął po motyw zbójnicki. Uczynił to w dziewiątej pieśni Obra
zów z podróży (1848), w nie zatytułowanej gawędzie poetyckiej z dziejów życia
„wielkiego Podhalanina” - mocarnego, dumnego i porywczego Grzeli Króla.

Grzela pełnił obowiązki „starszego” nad góralami - górnikami, kopiącymi rudę
„na Magurze”. Dziesięć lat „rej górnikom wodził, a wobec pana za ludźmi ob
stawał”. Gdy królewszczyznę Jakoś zaprzedali” i Podhalanie dostali nowego

zwierzchnika, „bestię zawziętą”, który polecił ludziom pracować w niedzielę,
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dochodzi do strajku (pierwszego bodaj zasygnalizowanego w piśmiennictwie
polskim); jego inicjatorem - Grzela. Górale okupują kopalnię. Przeciw strajkują
cym zwierzchnik, „diablę bure”, wysyła hajduków. Mają oni ująć wodza bun
towników i skutego przekazać „w rekruty”. Grzela, na którego napadnięto:

[...] trzech zaraz powalił.
Pochwycił strzelbę - rządcy w łeb wypalił.
[.......................................]
A potem huknął, gwizdnął w turniach gołych
Jak dzika koza - i w świat do „wesołych”.

W tym samym roku, w którym Wincenty Pol ogłaszał anonimowo we Wro
cławiu Obrazy..., Anna Libera, występująca pod pseudonimem Krakowianki,
wydała w Krakowie tom utworów wierszowanych, Poezje nowe, a wśród nich

dwa teksty o tematyce zbójnickiej: Januszko, rozbójnik w Tatrach i Baczyński,
rozbójnik w karpackich górach. Drugi z wymienionych utworów budzi większe
zainteresowanie. Pisarka „ludowa” wprowadziła za jego pośrednictwem do pi
śmiennictwa polskiego postać zbójcy spod Babiej Góry. Baczyński, rozbójnik... -

jak Januszko... - rzecz pozbawiona większych walorów literackich obrazuje
napad zbójcy na dom „świątobliwego hutnika”. Napastnik zachowuje się perfid
nie. Zabierając gospodarzowi pieniądze i kosztowności, prawi mu udane grzecz
ności. Przy pożegnaniu zapowiada odwiedziny w przyszłości. Hutnik nie musi

obawiać się nowego najścia zbójeckiego. Wędrowny dziad raczy go nowiną, że

Baczyński został schwytany przez górali - i wyrokiem sądu skazany na śmierć

przez ćwiartowanie. Utwór o Baczyńskim Anna Libera opatrzyła bałamutnym
komentarzem: „Pamięć Baczyńskiego tkwi dotąd w pieśniach ludu z tej strony
[polskiej, Z. P.] gór karpackich, na którego starościna Wielopolska z Suchej wy
słała swoich górali [...]. Był rodem szlachcic; miody, silny, przystojny”.

Bogusz Zygmunt Stęczyński, pisarz i rysownik o bardzo miernym talencie,
lecz ogromnej pracowitości, pozostawił po sobie m. in. zbiorek utworów wier
szowanych o „wielkich bandytach polskich”: Janosiku, Doboszu, Ketrarze, Pod
górskim i Wielogórskim, wydany pod tytułem Zbójcy w Galicji. Zpodań gmin
nych (Kraków 1860), oraz dwa rozwlekłe poematy opisowe - Tatry w dwudziestu
czterech obrazach skreślone piórem i rylcem (Kraków 1860), z historią o zbój
nickich skarbach i tatrzańskim Rob-Royu, Rinaldinim i Robin Hoodzie (określe
nie autora), Janosiku-zbójniku, oraz Śląsk, podróż malownicza w dwudziestu

jeden pieśniach', ten drugi poemat, nie ogłoszony za życia Stęczyńskiego, opubli
kowany został dopiero w roku 1949. Znajdujemy w nim, w pieśni poświęconej
Cieszynowi i jego okolicom, najdawniejsze w literaturze polskiej informacje o

zbójnikach Beskidu Śląskiego, Juraszku i Ondraszku. W relacji Stęczyńskiego -

inaczej niż w utworach późniejszych autorów zainteresowanych tematyką zbój-
nictwa śląskiego - Juraszek wysuwa się na plan pierwszy. O Ondraszku pisarz
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powiada tylko, że byl odważnym góralem i towarzyszem Juraszka, poskromiciela
bogaczy i opiekuna ubogich.

Reportaż literacki Mieczysława Romanowskiego, Kilka dni w górach Poku
cia, przynosi romantyczną historię miłości, zemsty i śmierci dziewiętnastowiecz
nego opryszka, Kandrulczuka z Tekuczy. Została ona osnuta na opowieści ustnej
pewnego Hucuła i sprowadza się do następujących zdarzeń: Kandrulczuk prze
mycał tytoń z Węgier. Kochał dziewczynę imieniem Marta, którą w czasie nie
obecności „bakuniarza” wyswatano za syna tekuckiego wójta. Kandrulczuk po

powrocie do wsi trafia na huczne weselisko. Bierze w nim udział. Niebawem

organizuje bandę opryszków i już jako zbójca uśmierca niewierną „lubaskę”. Z

kolei sam popełnia samobójstwo.
Opryszki Józefa Dzierzkowskiego, szkic z pogranicza beletrystyki i literatury

popularnonaukowej, zawiera m. in. pięć sfabularyzowanych opowieści-anegdot o

zbójcach z Huculszczyzny i ich różnorakich nieprzyjaciołach. Oto dwie z nich.

Niejaki Górski, kat z Czemiowiec, który wypełniając obowiązki swojego zawodu

wieszał opryszków w Kołomyi, Kutach, Stanisławowie, został kiedyś schwytany
przez „pustaków” (jedno z określeń zbójców wschodniokarpackich). Ci nie

uśmiercili kata, choć poprzysięgli mu zemstę. Doszli do wniosku, że wykonuje
on jedynie polecenia prześladującej ich administracji państwowej, a co ważniej
sze - jest mistrzem w swoim fachu; jego następca z pewnością „nie będzie tak

lekko i zgrabnie wieszać, jak on”. Pewien leciwy, lecz krzepki jeszcze kawaler,
dzierżawca z Krzyworówni, poskramiał opryszków przy pomocy kobiet-

Hucułek. Będąc ich beniaminkiem - i amatorem zarazem - poznawał zamiary
bliskich im mężczyzn parających się rozbojem.

W „niepoetyckich”, a zwłaszcza dalekich od zachwytu nad twórczością lite
racką ludu, czasach polskiego „pozytywizmu filozoficznego i realizmu estetycz
nego” (określenie Piotra Chmielowskiego) powstają dwa zaledwie utwory zbój
nickie godne nieco obszernej wzmianki. Idzie o poemat Marii Bartusówny pt.
Opryszek i wiersz-piosenkę Włodzimierza Zagórskiego, również zatytułowany
Opryszek.

Praca niespełna dwudziestoletniej poetki, napisana w 1873 r., a wydana w trzy
lata później w jej debiutanckim tomiku (Poezje), to historia dramatycznej w

skutkach miłości sentymentalnego opryszka-Hucula do nie mniej czulostkowej
szlachcianki - „anioła ze dworu”. U podstaw utworu Bartusówny, poza lekturą
dziel romantycznych, nie zawsze, jak można sądzić, najwyższego lotu, legia dość

osobliwa przygoda z życia przyszłej pisarki i nauczycielki ludowej. W latach

pensjonarskich Bartusówna miesiące wakacyjne spędzała u wujostwa we wsi

Pistynia nie opodal Kołomyi. Podczas jednej z samotnych wycieczek podgór
skich „panience” zastąpili drogę dwaj Huculi, ojciec i syn. Starszy góral, wójt
wsi Pistynia, zaproponował Marii małżeństwo z jego synem. Propozycję, popartą
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uporczywym żądaniem, ponowili Huculi wobec krewnych Bartusówny. Przera
żona dziewczyna czym prędzej opuściła Pistynię.

Bohaterem wiersza Zagórskiego jest bezimienny watażka opryszków karpac
kich, który znalazłszy się wraz z towarzyszami w sytuacji bez wyjścia („wojsko
ciągnie szlakiem, otoczyło zewsząd las”) i przewidując nieuniknioną śmierć,
pragnie, jak na zbójcę przystało, wesoło spędzić ostatnie chwile swego życia.
Rozochocony trunkiem, wyciąga rękę po córkę karczmarza. Żydowi grozi topo
rem. Po czym rzuca butną zapowiedź:

Jośka tu na drzwiach powieszę,
A z Jośkówną się ucieszę...
A Jośkowej łeb rozwalę
I na wiwat karczmę spalę...
- Oj, du du du!

Utwór Włodzimierza Zagórskiego, utrzymany w konwencji piosenek bur-

szowskich, a równocześnie przypominający „kołomyjki” i „śpiewanki” huculskie
o zbójcach góralskich (motyw szubienicy, zabawy opryszków kosztem Żydów),
powstał zapewne w końcu lat siedemdziesiątych XIX w.; w wydaniu książko
wym ogłoszony został w roku 1894.

Na przedprożu epoki Młodej Polski i w okresie przed chwilą wymienionym,
w czasach wtórnego „odkrywania” gór i góralszczyzny karpackiej, zwłaszcza

tatrzańskiej, powstały utwory literackie, które stanowią nie tylko najpoważniej
sze osiągnięcia naszego „piśmiennictwa zbójnickiego”, lecz również znaczące

osiągnięcia literatury polskiej w ogóle. Idzie w tym przypadku głównie o Na

przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr oraz Na. umarcie (fragment) Stanisława Wit
kiewicza, rapsody Janosikowe i Janosika Nędzę Litmanowskiego Kazimierza

Tetmajera, utwory zbójnickie Jana Kasprowicza, a w pewnym sensie również i o

Straszną drużynę. Obraz Huculszczyzny z przeszłego stułecia Juliusza Turczyń-
skiego.

W Na przełęczy (1889-1890) - dziele nie mieszczącym się w żadnym z

utrwalonych w genologii literackiej schematów stylistyczno-kompozycyjnych,
mającym w sobie coś z pamiętnika z podróży i coś ze studium naukowego, a

także esejo-reportażu - znajdujemy Sabalową wersję życiorysu Janosika, „pierw
szego herosa” tatrzańskiego, który kamracil się z królem polskim i cesarzową z

Wiednia, pieniądze, zabrane bogatym, rozdawał biednym, a gdy go zdradziła

„frajerka” i „Luptacy go powiesili”, fajkę palii na haku i „funt habryki wykurzył,
zacem umarł”; ponadto trzy opowiadania o „ostatnich” zbójcach podhalańskich:
Tatarze Myśliwcu, Wojtku Mardule i Wojtku Matei, również przekazane pisa
rzowi przez „Homera tatrzańskiego”, jak Witkiewicz nazywał Sabałę. Opowia
dania te mają wartość literacką i dokumentalną zarazem. Znakomicie odtwarzają
przeszłość góralską (tę nie najbardziej odległą w czasie), zwłaszcza świat zbój-
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18. Bogusz Zygmunt Stęczyński, Janosik w kole swych ludzi

nicki i myśliwski. Ich gwarowa szata słowna uderza niezwykłym bogactwem
formj ęzykowych.

Tatar Myśliwiec, autentyczny zakopianin, dezerter z wojska austriackiego,
który kilkadziesiąt lat spędził w górach, nie dając się pokonać ani nieprzyjaznym
sobie ludziom, ani surowej naturze i dopiero zwyciężony przez starość wrócił do

swoich, stał się prototypem postaci Samka z opowiadania Na umarcie (1892),
utrzymanego w impresjonistyczno-naturalistycznej konwencji literackiej. Boha
ter utworu, utraciwszy siły i sprawność fizyczną wskutek choroby płucnej, po
wielu latach życia zbójnicko-myśliwskiego wraca w doliny, do domu ojców, by
tam dokonać żywota.

Stanisław Witkiewicz w obu wspomnianych tu pracach na zbójnictwo podta
trzańskie spojrzał ze stanowiska wyłącznie ludowego. Był on twórcą, który w

zbójcach góralskich - jak nikt chyba poza nim - dostrzegał ogromne wartości

duchowe, obsypywał ich komplementami: „zbójnik [...] jest zbuntowanym prze
ciw sile junakiem, dla którego mord jest wstrętnym [•...]; jest wspaniałomyślny,



Zbójnictwo karpackie w literaturze polskiej. Próba syntetycznego oglądu 101

silny, mężny”. Więcej: widział w nich klan rycerzy chłopskich - odpowiednik
homeryckich Achillesów i Menelausów.

Nieco powściągliwiej niż Witkiewicz, „oczarowany góralszczyzną przybysz”,
jak go określił autor Na skalnym Podhalu, choć również w sposób apologetycz-
ny, a więc bez zastosowania „retuszu” historycznego, oceniał zbójników z Pod
tatrza Kazimierz Tetmajer. Czołowy twórca polskiej literatury tatrzańskiej i pod
halańskiej jest tym pisarzem, który najczęściej sięgał po wątki i motywy zbójnic
kie, uzyskując w swoich utworach rezultaty wysokiej miary artystycznej.

Pierwszy tego rodzaju utwór stanowi Pleśń o Jaśku zbójniku (1889), zliryzo-
wana opowieść o nieudanej wyprawie zbójnickiej młodego Podhalanina na Wę
gry, w wyniku której góral, spragniony Janosikowej sławy i bogactw, zostaje
uwięziony, a następnie powieszony na „orawskiej szubienicy”. Całość, skonstru
owana z epigramatów (śpiewek) góralskich i w duchu góralskiej twórczości po
etyckiej, odznacza się naturalną prostotą pomysłu i wykonania literackiego.

W 1891 r., w pierwszym tomie swoich Poezji Tetmajer ogłosił Śmierć Janosi
ka. Fragment, utwór poetycki poświęcony najgłośniejszemu zbójnikowi tatrzań
skiemu:

który panów łupi, biednym daje,
woły nędznym kupuje wieśniakom,
mierzy sukno od buka do buka,
a nikomu żywota nie bierze -

z czasem przetworzony w Legendę o Janosikowej śmierci (1904), rzecz o do
brym zbójniku [...], co jest ludu słowackiego zdrowie”, opracowaną tyleż w

oparciu o autentyczne podania góralskie, co i twórczość poetów słowackich, od

P. J. Safarika poczynając.
Na szczególną uwagę w poetyckiej twórczości Kazimierza Tetmajera o te

matyce zbójnickiej zasługują trzy rapsody Janosikowe: Ballada o Janosiku i

Szalamonównie Jadwidze (1904), Turniej Janosikowy (1904), i Jak Janosik tań
czył z cesarzową (1909), a ponadto Marsz zbójecki ze Skalnego Podhala (1905).
Pierwszy z wymienionych utworów to historia tragicznej miłości zbójnika „ze

słowiańskiego kraju” do kasztelanki węgierskiej, żywcem zakopanej do ziemi

przez okrutnego ojca za obdarzenie uczuciem chlopa-zbójcy; drugi, również ude
rzający w ton baśniowy, jest opowieścią o chłopskim rycerzu, poskromicielu
dwunastu węgierskich rycerzy, uwodzicielu „słowiańskich dziew”, podczas tur
nieju zorganizowanego przez króla w „Budzynie [...] ku lubej córki czci”; trzeci

wreszcie, stanowiący niewielki poemat, którego twórca, w danym przypadku
mistrz słowa poetyckiego i rytmiki wierszowej, zespoli! najrozmaitsze elementy
ludowej legendy o wielkim „harnasiu” z Tatr, nade wszystko pochwalę jego siły i

niebywałej fantazji, ze złudnym przekonaniem, że „cesarzowa pani” jest lepsza i

mądrzejsza od swoich arystokratycznych poddanych, uciskających „naród chłop
ski”. Marsz zbójecki, zaczynający się od słów:



102 Zdzisław Piasecki

JANOSIK

'SYS. 1 RYT. W,. SKOCZYLAS.

NAPISAŁ

ANDRZEJ GALICA
NAKŁADEM „PLACÓWKI"

WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 40.

19. Okładka: A. Galica, Janosik

Hej! idem w las - piórko sie mi migoce!
Hej! idem w las - dudni ziemia, kie krocę! -

to jedna z najlepszych stylizacji pieśni ludowych, nie tylko zresztą góralskich,
jakie zna nasza literatura, niewątpliwie arcydziełko polskiej „liryki zbójnickiej”,
jeden z najpopularniejszych do dziś wierszy autora Pieśni o Jaśku zbójniku.

Janosik jawiący się w utworach poetyckich Tetmajera jest Słowakiem bądź
Słowianinem. Bohater Janosika Nędzy Litmanowskiego, drugiej części Legendy
Tatr (1910-1911), bez wątpienia najcelniejszego literacko dzieła powieściowego
„panicza z Ludźmierza” (jak jego twórcę określił Adam Grzymala-Siedlecki), to

już polski „hetman” zbójników z Podtatrza. Początkowo nie wyróżnia się niczym
specjalnym. Później wprowadza „królewskiego gazdę [...] na gazdostwo wawel
skie”. W końcu wiedzie górali z północnego stoku Tatr, udręczonych klęskami
żywiołowymi i represjami szlacheckimi, na „ziemię węgierską”, ziemię sytości i

wszelkiego dostatku; zdobywa Hradek; wygrywa potyczkę z regularnym od
działem wojskowym. Przyprowadzonym z sobą góralom i chłopom słowackim

rozdaje pieniądze z roztrzaskanych kas madziarskich. Wreszcie pisze list do ce
sarza, dając mu do wyboru pokój lub wojnę. Gdy Janosik, syty powodzenia, za
bawia się z „frajerką”, jego podkomendni ponoszą klęskę militarną. Zostają wy-
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parci z zagarniętego grodu i rozproszeni. Bohater czuje się sprawcą pogromu

opuszczonych rodaków. W akcie ekspiacji ginie w roznieconych przez siebie

płomieniach.
Postać Tetmajerowego „harnasia” z Nędzowego Gronika, bojownika o wy

zwolenie chłopów spod ucisku społecznego, dzięki sile oddziaływania świetnej
prozy twórcy Na skalnym Podhalu (w tym pięciotomowym cyklu nowelistycz
nym z lat 1903-1910 znajduje się również osiem tekstów o wątkach zbójnic
kich), głęboko przeniknęła do świadomości inteligencji polskiej, a zwłaszcza

ludzi pióra. W przypadku pisarzy zaciążyła na sposobie ukształtowania niejedne
go utworu o tematyce zbójnickiej, różnej zresztą rangi literackiej. Dość tu wy
mienić Ondraszka (1913-1914) Józefa Zaleskiego, Janosika, pieśń dramatyczną
w czterech aktach (1922) Andrzeja Galicy, Janosika. Poemat o zbójniku, który
chcial porównać świat (1949) Stanisława Nędzy Kubińca, a nawet Ondraszka

(1953) Gustawa Morcinka.

Jan Kasprowicz, najwybitniejszy obok Witkiewicza i Tetmajera twórca pol
skiej literatury tatrzańskiej i podhalańskiej na przełomie XIX i XX w., kilkakrot
nie w swoich pisarstwie artystycznym sięgał po tematykę zbójnicką. W Tańcu

zbójnickim (1898), świetnej syntezie poezji zbójectwa góralskiego, doprowadził
on do mistrzostwa stylizację podhalańskich pieśni ludowych. W Buncie Napier-
skiego (1899), poemacie dramatycznym o zamieszkach społecznych na Podhalu

w 1651 r., zawarł sporo wzmianek o Janosiku, osnutych głównie na tradycyjnej
wiedzy górali z Podtatrza. Zbójnicki bohater ludowy zginął, bo przelał krew nie
winną. Przed śmiercią zaciął w jaworze szablę i zaklął ją, „aby czekała, aż przyj
dzie po nią taki sam junak, jak on, i weźmie do twardej ręki, by [...] biednych
ludzi wyrwać z nieszczęścia”. Szablę Janosikową odnalazł Kostka-Napierski,
lecz nie uwolnił ludu góralskiego „od starościańskich nadużyć”. I on przelał
„krew niewinną”. Musiał zginąć. Po motyw Janiczka i jego zaklętej szabli się
gnął Kasprowicz również w Pieśni o Waligórze, balladzie o baśniowym mocarzu,

który dla zdobycia serca nieczułej kochanki podejmuje się trzech zadań: strącenia
w przepaść szczytu górskiego, osuszenia jeziora i odszukania „w tajnym borze

[...] szabli Janosika”. Bohater ginie, bo sięgając po szablę-talizman zaspakajał
kaprys kobiety, nie zadbawszy o zrealizowanie ludowych marzeń o szczęśliwym
życiu społecznym. W ostatnim swoim zbójnickim i Janosikowym zarazem utwo
rze literackim, Z legend o Janosiku (1926) Kasprowicz stworzył nową, ujętą w

duchu twórczości ludu góralskiego, ale w niezgodzie z jego wiedzą o „pierw
szym harnasiu” tatrzańskim, historię życia głośnego zbójnika. Urodził się on „na

hali, w szumnym smrekowym lesie”, w dzieciństwie słuchał pieśni o Waligórze i

Wyrwidębie. Gdy dorósł, wraz z Baczyńskim i Kostką-Napierskim rozmyślał:

Jak by też najprędzej / Można świat góralski / Wyrwać z jego nędzy.



104 Zdzisław Piasecki

Jan Kasprowicz

Taniec Zbój nic ki

Cztery plansze, intcjohr, zakończenia
i okładką wykonał w drzeworycie <

Władysław Skoczylas

, 939
Warszawa - Kroków

Wydawnictwo J. Morłkowłcza

Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie

20. Jan Kasprowicz, Taniec zbójnicki

Odrzucił miłość „cesarskiej pani”, Marii Teresy. Zginął, bo zdradziła go kobieta,

pani z „bardyjowskiego dworu”.

Straszna drużyna... (1891) Juliusza Turczyńskiego, ludoznawcy i literata w

jednej osobie, to wcale udana próba, przy tym najwcześniejsza z tych, jakie zna

literatura polska, zespolenia w przekonującą całość artystyczną elementów do
kumentalnych powieści z jej warstwą podaniowo-baśniową. Kreśląc postać Do
bosza, Turczyński nie przyjmuje apologetycznego osądu bohatera opryszkow-
skiego. Jego przywódca „strasznej drużyny” nie jest ani dobroczyńcą ubogich,
ani też mścicielem krzywd chłopskich. W równym stopniu niepokoi mieszkań
ców dworów, co i okolicznych wsi. Pisarz wyposażył go jednak w pociągającą
powierzchowność i uczynił niedościgłym kochankiem. Ponadto przywołał, krą
żące wśród ludu, opowieści o „watahu” spod Czarnohory: nie imają się go kule;
ciskanymi weń pociskami uśmierca napastników, jest tak silny, że wyrywa
świerki z korzeniami i jedynie „król Sobek” (Sobieski) z całym swoim wojskiem
miałby szansę skutecznego przeciwstawienia się opryszkowi.

W latach między pierwszą a drugą wojną światową w polskiej literaturze

zbójnickiej powstało zaledwie kilka utworów godnych szczególniejszej uwagi.
Najwcześniejszy z nich to Historia Ondraszka Szebesty, zbójnika (1927) Zofii
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Kossak. Późniejsze: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wiercho-

winy Huculskiej (1936) Stanisława Vincenza, Janosik z Tarchowej. Poemat

(1937) Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego i Wojtek Mateja ze zbioru opowia
dań Ludzie z gór (1939) Tadeusza Malickiego.

Nim Zofia Kossak wprowadziła postać najgłośniejszego zbójcy góralskiego z

Beskidu Śląskiego i Moraw do literatury ogólnopolskiej, funkcjonowała ona już
wcześniej w cieszyńskim piśmiennictwie regionalnym, zarówno ludowym i po
pularnym, jak i o w miarę znacznych niekiedy walorach pisarskich - głównie za

sprawą Roberta Zanibala {Ondraszek, dowódca zbójców. Obrazek z przeszłego
wieku wg opowiadań ludowych, 1872), Aleksandra Boruckiego {Ondraszek,
słynny dowódca zbójców na Śląskim Beskidzie. Opowiadanie prawdziwe z ze
szłego wieku, opracowane podług najlepszych źródeł historycznych, 1889), Je
rzego Nikodema {Ondraszek, obrazek sceniczny w dwóch odsłonach, 1908—

1910), Emanuela Grima {Ondraszek. Opowieść w VIIIpieśniach, 1913) i Józefa

Zaleskiego {Ondraszek, 1913-1914).
Tytułowy bohater opowiadania Zofii Kossak jest najbardziej „polskim” zbój

nikiem spośród wszystkich zbójców ludowych, jakich zna „literatura zbójnicka”,
co nie świadczy o tym, że pisarka zbójnika z Janowic uważa za Polaka. Uprze
dzony do niemczyzny, przygłuszającej „mowę swojską”, młodociany Ondraszek

opuszcza mury obcej szkoły; podjąwszy zamysł odbycia pokuty za zbrodnicze

życie, chce udać się do Polski i w polskim klasztorze szukać schronienia; w

Prażmie, urzędniku cesarskim, widzi człowieka, który z całą mocą nienawidzi

Polaków. Ale nie tylko „polski” jest bohater; cały utwór Zofii Kossak przepojony
został wyraźną tendencją patriotyczną. Chłopi utyskujący na „cysorza”, który
„strasznie ciśnie naród”, uciekają do Polski z austriackiego Śląska. Wójt Szebesta

i dawny „hetman” zbójnicki, Holek, rozmawiając o Janie III Sobieskim i jego
przemarszu przez Śląsk na odsiecz Wiednia, są pełni podziwu dla króla polskie
go.

Dzieje Ondraszka wbrew temu, co sugeruje tytuł opowieści, Kossak opraco
wała fragmentarycznie. Pominęła fakty związane z dzieciństwem i wczesną mło
dością bohatera. Nie doprowadziła jego losów do momentu śmierci z ręki przyja-
ciela-zdrajcy, zawsze mocno eksponowanej w folklorze literackim o „sokole
Beskidu Śląskiego”. Samą relację o Ondraszku, wodzu zbójnickim, ograniczyła
zaledwie do dwu, nieco tylko rozbudowanych momentów. Pierwszy z nich obra
zuje, niemal zawsze podkreślaną w opowiadaniach ludowych o zbójcy beskidz
kim i w cieszyńskim piśmiennictwie regionalnym, dobroć, hojność i wspaniało
myślność hetmana zbójnickiego; drugi mówi o wyprawie Ondraszka wraz z to
warzyszami rozboju na zamek frydecki celem ukarania hrabiego Prażmy za obe
lgi i kłamstwa, jakich magnat dopuścił się wobec zbójnika.

„[...] huculskie opowiadania o dawności, już zanikające odgłosy i wspomnie
nia, zapomniane prawie wątki, były tworzywem tego dzieła [...]. Autor usiłował
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21. Okładka: Jan Kasprowicz, Taniec zbójnicki

zrekonstruować, skoncentrować i ułożyć w cykle starą epikę huculską. Usiłował

też sam dalej tworzyć w jej duchu” - czytamy w poslowiu do Na wysokiej poło
ninie Stanisława Vincenza. Ambitna, szeroko zakrojona książka znakomitego
znawcy i gorącego miłośnika wierchowiny pokuckiej na temat odchodzącego w

bezpowrotną przeszłość świata huculskiego przypomina niektóre ustępy prozy

tatrzańskiej Stanisława Witkiewicza, a to z uwagi na stosunek autora do Jawno
ści góralskiej, hiperbolizowanie wielu właściwości, fizycznych i umysłowych,
górali - poetyzowanie ich czynów. W książce znajdujemy setki stron poświęco
nych wschodniokarpackim zbójcom ludowym. Najciekawsze z nich zostały
związane z Hołowaczem, herkulesem opryszkowskim, Dowbuszem „synem bie
daków [...] młodziutkim” oraz Dmytrykiem „z rodu Wasylukowego”.

Garść uwag o drugim z wymienionych opryszków. Oleksa Dowbusz pocho
dził z Peczeniżyna. W dzieciństwie doświadczył komorniczej niedoli. Gdy pod
rósł, z rąk tajemniczego starca otrzymał cudowne ziele, które wszczepione pod
skórę uczyniło zeń mocarza ludowego - mściciela krzywd osobistych i ogólno-
huculskich. Z czasem zorganizował „watahę” opryszków. Podejmował śmiałe

wyprawy w pogoni za łupem, przygodą i sławą. Był prawdziwym opiekunem i

dobroczyńcą swojego ludu. Marzył o stworzeniu dlań „wielkiego i młodego
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świata”, gdzieś wśród bezkresnych, urodzajnych stepów. Lecz „uderzył dzwon

jego niedoli”. Spotkał kobietę, „wiedźmę słodką, jędzę miodową” - Ksenię z

Kosmacza, żonę Dzwinki. Przylgnął do niej całym sercem i to stało się jego zgu
bą. Zginął od poświęconej kuli; osierocił swój naród.

Ciekawych informacji o Janosiku z Tarchowej dostarcza sam Stanisław Ry
szard Dobrowolski w liście polemicznym - z Kazimierzem Andrzejem Jawor
skim, autorem recenzji jego utworu - wystosowanym przez poetę do redaktora

lwowskich „Sygnałów”:
Na ogół wiadomo, że postać Janosika w moim poemacie ukształtowałem na podstawie źródeł

historycznych, starając się pozostawać z mmi w jak najlepszej zgodzie. Wierność tzw. prawdzie
historycznej wydawała mi się jedynym - ale i dostatecznym - usprawiedliwieniem, ba! właściwym
sensem ryzyka, za jakie należy uważać podjęcie po Tetmajerze tematu Janosika [...]. Utwór mój

jest poematem o historycznym Juro Janosiku z Tarchowej, a nie obojętnie jakim obrońcy krzywd
chłopskich. Wyjaśniając tę zasadniczą kwestię, nie myślę bynajmniej rezygnować z prawa do

traktowania mego utworu jako pracy o charakterze „społecznym”. Janosik z Tarchowej nie będąc
świadomym bojownikiem o sprawiedliwość społeczną - odegrał swoją rolę społecznie postępowy,
wyznaczoną mu przez dialektykę stosunków społecznych.

Podobnie jak Dobrowolski, ponad mityczne opowieści o „dobrych chłopcach,
co świat równali”, przedłożył prawdę Tadeusz Malicki. Jego Wojtek Mateja nie

ma w sobie niczego, czym zaszczycany bywał tradycyjnie zbójca ludowy, postać
spełniająca czyny, które przerastają ludzkie możliwości. Nie zrywa on też pęt
niewoli społecznej. Jest zwykłym rozbójnikiem, jednym z wielu, którzy byli
postrachem zagród i szałasów góralskich, wielowiekowym utrapieniem okolic

podgórskich. „Zbijanie” Matei to najoczywistsze bezprawie, tolerowane zresztą

przez otoczenie zuchwałego Podhalanina tak długo, dopóki dotyczyło spraw

raczej błahych. Gdy Wojtek stal się „babrosiem”, uśmiercił młodą góralkę, po
wodowany chęcią zysku, wszyscy potępili jego czyn. Więcej, pomogli schwytać
rozbójnika i zakuć w kajdany.

Literatura polska po II wojnie światowej - może poza Ondraszkiem Gustawa

Morcinka - nie wydala żadnego znaczącego w naszym piśmiennictwie artystycz
nym, prawdziwie oryginalnego dzieła o tematyce zbójnickiej. Nie jest nim z

pewnością trzytomowa powieść Jalu Kurka pt. Janosik (1945-1948) - próba
przetransponowania legendy góralskiej o głośnym zbójcy z przełomu XVII i

XVIII w. w wiek XX, ściślej w lata międzywojenne i okres wojny zapoczątko
wanej 1 września 1939 r. Tym współczesnym Janosikiem, unikatem zresztą w

naszej twórczości literackiej, jest Jasiek Dziura, ubogi góral, który po zatargu z

posterunkowym Witkowskim rozpoczyna zbójnickie dzieło „naprawy' świata”,
stając równocześnie na czele gromady złożonej z ofiar sanacyjnego ustroju. W

czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce Jasiek przemienia się w gorliwego bojow
nika o sprawę narodową.

Za wybitniejszy utwór trudno też uznać Kubińcowy [...] Poemat o zbójniku,
który chcial porównać świat, „zdumiewającą pracę chłopskiego umysłu”, jak
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Janosika... Stanisława Nędzy określił jeden z krytyków literackich. Epicko-
liryczna całość stanowi opowieść o ludowym Janosiku, którego wiedźmy paso
wały na „hetmana” zbójnickiego, a który z czasem - wspaniałomyślny dla gnę
bionych i nieszczęśliwych oraz bezlitosny dla złych i bogatych - podjął dzieło

„równania świata”, by na koniec zginąć nierozważnie „przez zdradę frajerki”. Na

nurt liryczny poematu - najciekawszą warstwę utworu - składają się w pierw
szym rzędzie wspomnienia poety z lat dziecinnych i jego refleksje, dotyczące
niedostatku materialnego, stałego gościa góralskiej chaty.

To, o czym przed chwilą powiedziano na temat miernych walorów literackich

prac Jalu Kurka i Stanisława Nędzy Kubińca, dotyczy jeszcze całego szeregu
utworów zbójnickich, a wśród nich: jednoaktowej sztuki poetyckiej Jana Bara
nowicza, Kolyszą się jodły (1953), w której Ondraszek, zrazu sługa i kochanek

hrabiny frydeckiej, staje się z czasem agitatorem na rzecz buntu społecznego,
powszechnej rebelii górników, hutników i chłopów pańszczyźnianych; dwu

utworów tego samego autora: Klimczok ijego „towarzystwo” oraz Jak brali Ju
raszka (z tomu Baśnie kwitną na hałdach, 1962), stylizowanych na opowieści
ludowe, przy tym wyraźnie wykorzystujących materiały dokumentalne na temat

wspomnianych zbójców; obszernego opowiadania Stanisława Pagaczewskiego,
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Klawikord (ze zbioru Czerwony dzień z kalendarza, 1959), opowiadania o tyle
może ciekawego, że pisarz nie rezygnując z własnej inwencji twórczej i pewnej
ilości szczegółów zaczerpniętych z folkloru góralskiego, skrzętnie spożytkował
dane z autentycznego życia zbójcy, przejęte ze źródłowej pracy Stanisława

Szczotki, Żywot zbójnicki Józefa Baczyńskiego, zwanego Skawickinr, a nawet

sztuki Ernesta Bryla, Na szkle malowane (1970), utworu scenicznego, w którym
nikła fabuła, składająca się na opowieść „o chłopaku, który świat równał”, ma

stanowić - zdaniem samego autora - jedynie tło do mełorecytacji, „podśpiewy
wania” i śpiewania. Rzecz nawiązuje do podhalańskiego folkloru zbójnickiego,
ale jak stwierdza twórca śpiewogry, nie ma w niej „nic z autentycznej ludowo
ści”. W Na szkle malowane na czoło wybija się funkcja ludyczna utworu, usu
wając w cień pozostałe, łącznie z estetyczną.

Na czym polega wartość powieści ondraszkowej Gustawa Morcinka, uznanej
za bardziej znaczące osiągnięcie współczesnej literatury polskiej o tematyce
zbójnickiej? Morcinek nie pierwszy wprawdzie w naszym piśmiennictwie lite
rackim uczynił zbójcę góralskiego przywódcą społecznego protestu chłopów
przeciw pańszczyźnianej krzywdzie; jest on jednak tym pisarzem, który' dźwiga
jąc do stanowiska rewolucyjnego obrońcy ludu syna wolnego i bogatego chłopa
morawskiego, a więc człowieka nie żyjącego w nędzy i pańszczyźnianym poni
żeniu, nie postąpił wbrew prawdzie psychologicznej. Nie zrezygnował z jedynie
słusznego, jak można sądzić, rozwiązania: ukazania jego długiego i niełatwego
dorastania do roli, wyznaczonej mu w końcowym etapie życia.

Ondraszek Morcinka, choć pisarz w kilku szczegółach dotyczących jego ży
wota zgodny jest z wiedzą źródłową o tej postaci, nie jest Ondraszkiem histo
rycznym. Nie można go też utożsamiać z bohaterem podań ludowych. Mimo iż

autor wyposażył swego zbójnika w wiele cech przejętych z folkloru literackiego
o tej postaci (jest odważny, silny, dumny, zapalczywy, lekkomyślny itp.) i obda
rzył go awanturniczym, z pewną domieszką baśniowości, życiem, to jednak nie

przydał mu najistotniejszej bodaj dla herosa ludowego właściwości, a mianowi
cie niezwykłej mocy i nadprzyrodzonych zdolności. Nie zrobił tego, choć ele
menty dziwności wprowadził pełną garścią do powieści. Tytułowa postać utworu

Morcinka to nade wszystko buntowniczy przywódca ludzi z nizin społecznych,
przypominający w założeniu twórcy Kostkę-Napierskiego i Kaspra Pikę, przy
wódca, który realizuje dzieło niweczenia niesprawiedliwych, a obowiązujących
w jego czasach, norm współżycia między ludźmi antagonistycznych klas spo
łecznych.

Dotychczasowa relacja wymaga końcowego podsumowania.
Tematyka zbójectwa karpackiego, która prawo obywatelstwa zdobyła sobie w

literaturze polskiej w zasadzie dopiero w okresie romantyzmu, przedostała się do

niej głównie za pośrednictwem folkloru. Autorzy najwcześniejszych u nas utwo
rów literackich, zawierających wątki i motywy zbójnickie, byli z reguły literata-
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mi i ludoznawcami zarazem. Również w latach późniejszych, zwłaszcza młodo
polskich, inspiracji folkloru zbójnickiego zawdzięczamy powstanie wielu warto
ściowych dziel literackich, poświęconych „wesołym” i „czarnym chłopcom".

Prawdziwą karierę w literaturze polskiej zbójcy górscy, zwłaszcza podhalań
scy, zrobili na przedprożu Młodej Polski i w epoce Młodej Polski. Podczas gdy
nieco wcześniej Henryk Sienkiewicz sławił rycerskość siedemnastowiecznej
szlachty, nasi demokraci z końca XIX i początku XX w. (zwłaszcza Witkiewicz i

Tetmajer) „uszlachcali” bohaterów zbójnickich.
Zbójniccy bohaterowie z podgórza karpackiego od początku lat trzydziestych

XIX w. ulegali w polskiej twórczości literackiej rozmaitym transformacjom arty
stycznym. Jedni - wcale pokaźna ich rzesza - byli stylizowani na bohaterów

podań i pieśni góralskich: m. in. postaci z utworów Antoniewicza, Grima, niektó
rych tekstów Tetmajera i Kasprowicza, z dzieła Vincenza. Innym dane było
przeżywać „cierpienia” młodego Wertera lub wieść żywot Karola Moora, np.
Doboszowi Brackiego, Janoszowi Goszczyńskiego, Dmytrowi Bartusówny.
Jeszcze inni angażowali się po stronie postępu społecznego, podejmowali trud

stworzenia Arkadii góralskiej (Dobosz Bielowskiego, Janosik-Nędza Tetmajera,
Janosik Galicy) lub dawali wyraz swojej postawie patriotycznej: Janosz Gosz
czyńskiego, Ondraszek Zofii Kossak, Jasiek-„Janosik” Jalu Kurka. Niektórzy
wiedli żywot awanturniczy, np. Wysocki z Czarnego Prokopa (1894) Józefa

Rogosza, w dużym stopniu Ondraszek Zaleskiego. Na przełomie XIX i XX w.

zarysowała się w polskim pisarstwie o tematyce zbójnickiej tendencja do zespa
lania podaniowych czynów zbójców góralskich z działalnością przywódców i

uczestników antyszlacheckich buntów chłopskich, najczęściej z działalnością
Kostki Napierskiego, co miało każdorazowo świadczyć o wysokich walorach

społecznych poczynań zbójnickich. Dominowanie tej tendencji nietrudno zauwa
żyć w naszym dorobku pisarskim zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Wy
mownych przykładów dostarczają zwłaszcza ondraszkowe utwory Morcinka i

Baranowicza. Mitologizowani na różną modlę, „twarde człowieczeństwo”

otrzymali zbójnicy karpaccy w kilku utworach: najwcześniej w Strasznej druży
nie Turczyńskiego, najdobitniej w Wojtku Matei Malickiego.

Z dwu zasadniczych źródeł polskich „utworów zbójnickich”, jakimi są folklor

góralski i materiały archiwalne, pierwsze z nich cieszyło się zdecydowanie więk
szym wzięciem pisarskim - i to, praktycznie, w każdej epoce literackiej, począw
szy od czasów Goszczyńskiego i Siemieńskiego.

Można mówić o dwu sposobach spożytkowania ludowych wątków i moty
wów zbójnickich w literaturze polskiej. Pierwszy polegał na raczej ścisłym trzy
maniu się przez pisarzy materiałów podaniowych i pieśniowych o życiu „do
brych chłopców”, na swego rodzaju kopiowaniu folkloru zbójnickiego. Ten spo
sób przetwarzania autentyku nie dawał nigdy rezultatów literackich godnych
szczególnej uwagi. Druga możliwość literackiego przyswajania wątków i moty-
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wów zbójnickich polegała na tworzeniu fikcji literackiej, w której było miejsce i

na folklor góralski, i na „retusz” historyczny, i na inwencję autorską. Metoda

dawała dobre rezultaty artystyczne, a „utwory zbójnickie i opryszkowskie” wyro
słe na jej podłożu należą do cennych, niekiedy wręcz znakomitych, pozycji na
szej literatury narodowej*.

Carpatihian Brigands in Polish Literaturę. An Overview

Mountain brigandry is one of the most interesting subjects in the literatures of the neighbour na-

tions living in the Carpathians, which is both because of the infonnative and artistic ąuality of the

works dealing with it. The subject was introduced into Polish literaturę by Wacław Potocki, a

seveteenth-century poet who came from the region of Biecz, and especially by the writers of the

Romantic period such as Seweryn Goszczyński, Lucjan Siemieński, August Bielowski and Józef

Korzeniowski. The most valuable achievements of our national culture, connected with the names

of the most famous brigand leaders, Janosik, Dobosz and Ondraszek, came from late nineteenth

(early twentieth-century authors, Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Tetmajer and Jan Kasprowicz.
Between the wars, the most valuable works about brigands were writted by Zofia Kossak and Sta
nisław Vincenz, and to a degree also by Stanisław Ryszard Dobrowolski and Tadeusz Malicki.

After World War U, the leading work in this vein was Gustaw Morcinek's novel on Ondraszek.

Since the early 1830s, the brigand heroes, who ‘took things away from the rich to give them the

poor’, have been subject to various transformations, not just artistic ones, in Polish literary produc-
tion. Some were stylized after the heroes of mountaineer legends and songs, as were, for instance,
the characters of L. Siemieńskfs works, some works by K. Tetmajer and .1. Kasprowicz, and the

work by S. Vincenz. Other characters were put through the dilemmans and suffering of famous

Romantic heroes, as was the case, with, for instance, Dobosz as described by Eugeniusz Brocki and

Janosz, as described by S. Goszczyński. Some other characters sought to create a mountaineer

Arcadia for tlieir countrymen (Dobosz in A. Bielowski’s work and Janosik Nędza Litmanowski in

K. Tetmajer’s work ). Some of the brigands were described as fighters for the national cause (Ja
siek, Jalu Kurek’s ‘Janosik’); there was a whole group of robbers advocating the social cause and

peasant revolutionaries, which is true, for instance, of Ondraszek as described by Jan Baranowicz.

Some of the Carpathian brigands were presented in Polish literaturę as complete ar almost com-

plete adventurers (this is true of Juliusz Turczyński’s Dobosz, Józef Zalewskie Ondraszek, Stani
sław Pagaczewski’s Baczyński et. al.). The life of some brigands was described primarily on the

basis of historical source or trustworthy tales told by the inhabitants of the Tatra Mts, which ap-

plies in particular to S. R. Dobrowolskie Janosik, T. Malicki’s Wojtek Mateja and J. Baranowicz’s

Klimczok and Juraszek.

W eseistycznie potraktowanym opracowaniu wykorzystano w znacznym stopniu książkę
piszącego te słowa (Z. P i a s e c k i: Byli chłopcy, byli ... Zbójnictwo karpackie — prawda histo
ryczna,folklor i literatura polska, Kraków 1973).
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ZDZISŁAW PIASECKI

STANISŁAW WITKIEWICZ I KAZIMIERZ TETMAJER
WE WZAJEMNYCH O SOBIE OPINIACH

Dzieliła ich różnica jednego pokolenia kulturowego. Stanisław Witkiewicz

(1851-1915), malarz, literat (w szerokim, „pozytywistycznym” znaczeniu tego
słowa) oraz inicjator i wielki wspólrealizator, w działalności praktycznej, „stylu
zakopiańskiego”, należał do czołowych przedstawicieli drugiej generacji litera
tury i sztuki polskiej w epoce postyczniowej. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
(1865-1940), poeta, twórca prozy narracyjnej i publicysta o szerokich zaintere
sowaniach, chyba ciągle jeszcze w tej roli nie doceniany, zapisał się w naszej
literaturze przełomu XIX i XX w. nade wszystko jako wyraziciel buntu moderni
stycznego pierwszego pokolenia Młodej Polski.

Wybitnych artystów łączyło umiłowanie Tatr i góralszczyzny podhalańskiej,
więcej: fascynacja pejzażem najwspanialszych gór polskich, które kreowali pi
sarsko często przy zastosowaniu impresjonistycznej techniki obrazowania lite
rackiego, ponadto podziw dla mieszkańców Podtatrza, zwłaszcza dla tych z za
mierzchłych czy też odchodzących w przeszłość czasów, podziw przeradzający
się nierzadko w ich heroizację i mitologizację, w końcu najwyższe uznanie dla

kultury duchowej Podhalan, zwłaszcza tych jej przejawów, które doszły do głosu
w ich mowie, muzyce i tańcu, a także w budownictwie i zdobnictwie regional
nym.

Poznali się w Zakopanem, w początku lat dziewięćdziesiątych minionego
stulecia. Jak zaświadczają bywalcy Zakopanego, przy tym ludzie pióra1, spoty-

1 Ferdynand H o e s i c k, Powieść mojego życia. Dom rodzicielski. Wroclaw-Kraków 1959,

1.1; cyt. za: Miałem kiedyśprzyjaciół... Wspomnienia o Kazimierzu Tetmajerze. Oprać. K. Jabłoń
ska. Kraków 1972, s. 159.
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kali się np. w „Cukierni Zakopiańskiej” Skowrońskiego, nigdy jednak nie byli
sobie osobiście bliscy. Przeciwnie, przeżyli nawet okres jawnej niezgody w okre
sie głośnego konfliktu między Witkiewiczem i Andrzejem Chramcem na tle za
kopiańskiego „bagna”. Wtedy to Tetmajer opowiedział się po stronie właściciela

zakładu wodoleczniczego2, z którego gościnności poeta wielokrotnie korzystał w

czasie swoich pobytów w uzdrowisku pod Giewontem. Choć nie łączyła ich

przyjaźń, na temat dorobku artystycznego, jakim każdy z nich wzbogacił „ta
trzańską i podhalańską” sztukę polską, ferowali wzajemnie życzliwe opinie:
Tetmajer czynił to częściej i z pełną w zasadzie admiracją dla swojego „rywala”,
Witkiewicz - rzadziej i jakby bardziej powściągliwie

Najwcześniejszą wypowiedzią autora Legendy Tatr na temat twórcy Na prze
łęczy stanowi felieton pierwszego z wymienionych artystów, umieszczony w

warszawskim „Słowie”, w sierpniu 1895 r., niemal w całości poświęcony Stani
sławowi Witkiewiczowi3. We wspomnianym felietonie Tetmajer po raz pierwszy
sformułował myśl, którą jeszcze wielokrotnie powtórzy i w publicystyce literac
kiej, i w wypowiedziach bardziej intymnych, jakie stanowią listy do konkretnych
adresatów4, tę mianowicie, że umiłowane przez Witkiewicza góry natchnęły go

„do napisania Naprzełęczy, książki najlepszej, jaką kiedykolwiek o Tatrach napi
sano, a samej przez się znakomitej”.

Nie książka jednakże stanowi przedmiot obszerniejszych spostrzeżeń poety-
felietonisty, lecz obraz malarza-literata, Wiatr hality (1895), najlepszy - o czym z

przekonaniem pisał Tetmajer - „jaki dotąd namalowano o Tatrach, a zarazem

chyba pierwszy między dziełami Witkiewicza”,
Namalowanie wiatru to temat pozornie łatwy do plastycznego ujęcia. „U Wit

kiewicza wczucie się w naturę jest zdumiewające. Pełną halnego wiatru duszę
musiał mieć artysta, który go tak odtworzyć potrafił”. W przytoczonych słowach

łatwo doszukać się aluzji do prywatnego życia inicjatora i wielkiego współtwór
cy „stylu zakopiańskiego”. Tetmajer orientował się - nie on jeden zresztą - w

dramacie uczuciowym Stanisława Witkiewicza, jaki ten w owym czasie przeży
wa!5.

2 W Korespondencji z Zakopanego, ogłoszonej w „Kurierze Warszawskim” (1903, nr 41).
3 Kazimierz T et m a j e r, Zakopane w sierpniu - Witkiewicz ijego ‘Wiatr halny' - Styl za

kopiański -wieś i ludzie, „Słowo” 1895, nr 184. Dalsze cytaty z tego samego tekstu.

4 Por. np. list K. Tetmajera do Zofii Gabińskiej z 1904 r.: „Witkiewiczowi ze sto razy skła
dałem już publiczny hołd - najszczerzej zresztą z moimi przekonaniami, jako czytelnika, jako
poety i pisarza [...], jako bliskiego w swoim czasie znajomego, oświadczając, że jego Na przełęczy
to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek o Tatrach i w jakimkolwiek rodzaju napisano. [...] Ja go

zawsze miałem i mam za twórcę najwyższego fonnatu”. Cyt. za: Roman Hennel, Komentarz do:

S. Witkiewicz, Pisma zebrane, T. I-IV. Kraków 1970 t. UJ: IVkręgu Tatr, cz. I, s. 439-440.

5 Stanisław Witkiewicz od' lat miłował skrycie narzeczoną, a następnie żonę swego ser

decznego przyjaciela, Bronisława Dembowskiego. Po jego śmierci (24 grudnia 1893) artysta dzieli

swoje życie osobiste między dom z oddaną mu bez reszty żoną, Marią z Pietrzkiewiczów, i uko-
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23. Stanisław Witkiewicz

Po wstępnej pochwale nokturnu malarskiego artysty Tetmajer daje literacki,
„anegdotyczny”, jak by powiedział sam Witkiewicz, jego opis:

Obraz wyobraża Giewont, widziany z Krupówek (w Zakopanem), przed nim regiel Krokiew, za

nim Czerwone Wierchy. Większa część nieba zawalona skłębioną zawieją chmur, zawalone także

nimi góry w lewo od Giewontu i Czerwone Wierchy [...]; na prawo (od widza) szmat nieba cha
rakterystycznego, ciemnoszafirowego koloru z ogromnie świetlistymi gwiazdami. Świetlistość ta

chanym synem, Stanisławem Ignacym, a „Chatą” zamieszkałą przez owdowiałą Dembowską, dla

której nie krył swego uwielbienia przed bliskimi jej i sobie osobami.

„Droga Pani! [...] - pisał np. do Jadwigi Janczewskiej, młodszej siostry Marii, pierwszej
żony Henryka Sienkiewicza, 27 października 1894 r. - ja chcę, żeby Pani mnie lubiła razem z nią
[podkr. S.W.]. Ja chcę po prostu, żeby Pani wiedziała, że ja przez Nią nie żyję. Ja siebie, moją
duszę, moją myśl, uczucie, szczęście, siły i rozpacz wszystko Jej oddałem [...] . Teraz przez ten

straszny miesiąc rozstania (Dembowska od końca września 1894 r. przebywała u Jadwigi i Edwar
da Janczewskich w Krakowie, Z. P .) tylko to, że Pani jest z Nią, ratuje mnie od jakiegoś obłędu -

tylko to, że czasem Ona pisze, utrzymując we mnie odrobinę nadziei, bez której bym nie żył. [.. .] że

Ją kocham, nie kryje się - ale jak dalece, jakją strasznie kocham, ja chcę to Pani po prostu powie
dzieć.[.. .] ja nie mogę stanąć na tym bezinteresownym uczuciu - i żyć bez Niej. Dlatego ja tak wyję
- dlatego tak chcę Jej powrotu”. Rkpsy Muzeum Literatury im. A . Mickiewicza w Warszawie,
teczka 200.
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gwiazd podczas burzliwych nocy górskich jest znakomicie spostrzeżona i oddana. U stóp gór po
chyla się z wiatrem mroczna smuga lasu; front obrazu stanowi szeroka rówień zasiana śniegiem, na

którą pada poświata niewidocznego księżyca. Na pierwszym planie dwa świerki i w kilku miej
scach odtajaly, świetlejący od księżycowego blasku, potok.

Felietonista podziwia „pamięć malarską” twórcy oraz prawdę, z jaką ten od-

daje zjawisko natury. Całość rozważań zamyka trafnym, jak można sądzić, spo
strzeżeniem i czymś w rodzaju życzenia, kierowanego może nie tyle pod mala
rza, co pod własnym adresem: „Obraz wspaniały, potęgą wczucia się w naturę i

potęgą jej odtworzenia przypominający Bocklina. Gdyby Witkiewicz na te swoje
fantastyczne pejzaże rzuci! jeszcze jakie fantastyczne widma i widziadła?”

Zdaniem Kazimierza Tetmajera Witkiewiczowy Wiatr halny swoim charakte
rem przypomina obrazy Arnolda Bocklina, którego pisarz cenił niezwykle wyso
ko (w czym nie różni! się zresztą od Witkiewicza), nazywając go najpotężniej
szym malarzem „nowej sztuki”, „poetą-malarzem”, twórcą którego, obrazy
wprost „wybuchają z płócien”, a jego „pędzel jest jak język Słowackiego: od

najdelikatniejszych tonów wznosi się do grzmotu”6.
„Co Witkiewicz da nam po Wietrze halnym, nie wiem, ale mamy się teraz

prawo po nim ogromnie wiele spodziewać, i niechże nam poza tym wynagrodzi,
cośmy stracili, że po śmierci Sabały7 nie napisze już chyba Za śladami zbójnic-
twa - bo któż go nimi powiedzie”?”

Przytoczona wypowiedź jest o tyle znamienna, że wyraża wiarę w ogromne
możliwości jednego artysty parającego się tematyką tatrzańsko-podhalańską ze

strony innego twórcy z powodzeniem eksplorującego tę samą tematykę, a po
nadto odsłania - w żadnym innym „źródle witkiewiczowskim” nie sygnalizowa
ny - pomysł autora Na przełęczy (można żałować że nie zrealizowany) opraco
wania jakiejś większej całości literackiej o zbójnikach tatrzańskich. Nie wyklu
czone, że odprysk owej całości stanowi opowiadanie Witkiewicza Na umarcie

(fragment), opracowane w 1891 r., a ogłoszone w pierwszym numerze „Kuriera

Warszawskiego” z roku 1892, opowiadanie w dużym stopniu oparte na jednej z

Sabałowych opowieści i utrzymane przez pisarza w impresjonistyczno-
naturalistycznej konwencji literackiej. Mowa w nim o Samku-zbójniku, który
powalony „krzypotą” (chorobą płucną) po trzydziestu latach „zbijania” i samot
niczego życia z dala od dolin zstępuje z gór do swoich, by zemrzeć w domu

ojców.
O tym, że młody, choć już głośny dzięki II tomowi swoich Poezji twórca, da

rzył dojrzałego Witkiewicza, wielorodnego artystę, jeśli nie wprost „uczniow
skim” podziwem, to z pewnością najwyższym uznaniem, dowodzi jeszcze jeden
ustęp felietonu, poddanego tu nieco dokładniejszemu oglądowi. Dotyczy on

6 Kazimierz Przerwa-Tetmajer, O Arnoldzie Bdcklinie (odczyt) [ z 1899 r. , Z. P.J.

Cyt.wg.:K.Przerwa-Tetmajer,Wrażenia,Warszawa,1902, s.1-35.

7 Zmarł on 8 grudnia 1894 r., mając lat 87, nie 85, jak się najczęściej utrzymuje.
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„działalności stylowej” Witkiewicza. Ten jeden z najbardziej zasłużonych dla

Podhala ludzi - stwierdzi! autor Pieśni o Jaśku zbójniku - pierwszy zrozumiał

góralski styl, zrozumiał jego ducha i umiał go artystycznie wyzyskać i rozwinąć.
W rok po felietonowej pochwale Na przełęczy Stanisława Witkiewicza, jego

pracy nad wykorzystaniem i rozwinięciem „stylu góralskiego”, nade wszystko po

wyrażeniu najwyższego uznania dla malarza - twórcy Wiatru halnego, Kazi
mierz Tetmajer potwierdził ogromne znaczenie literackich, plastycznych i archi
tektonicznych dokonań Witkiewicza, związanych z Tatrami, Podhalem, w dzie
jach kultury polskiej. W Objaśnieniach do olbrzymiego obrazu Tatry8 Tetmajer
odnotował takie m.in. słowa:

[...] minął się i on [Sabala, Z. P.] i Chałubiński, a z obu pozostała tylko legendarna pamięć
uwieńczona wspaniale, godnym obu, piórem Stanisława Witkiewicza, który napisał w swoim Na

przełęczy najpiękniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek o Tatrach w jakimkolwiek rodzaju napisano.
Mówić szeroko o Chałubińskim i Sabale, to znaczy jego powtarzać. Nic więcej, przede wszystkim
nic lepiej powiedzieć nie można [...].

Po Chałubińskim pierwsze miejsce należało się w panoramie Stanisławowi Witkiewiczowi, któ
ry jest najlepszym Tatr pisarzem, najlepszym ich malarzem i rysownikiem i który wreszcie rozwija
tak świetnie architektonicznie styl góralski9.

W 1900 r., z inicjatywy firmy wydawniczej Gebethner i Wolff, Witkiewicz

napisał obszerną, przy tym bogato ilustrowaną, książkę o Juliuszu Kossaku,
dzieło w równym stopniu o bliskim sobie malarzu, jak i o sztuce w ogóle oraz

wielu sprawach aktualnego, zwłaszcza w końcu XIX w., życia polskiego.
„Kossak - pisał o tej pracy sam autor - jest książką optymistyczną, chociaż

niektóre optymizmy wypruł z niej cenzor; w każdym razie jest w niej jasność,
która stanowiła podstawę charakteru Kossaka”10.

Książka Witkiewicza została przychylnie przyjęta przez krytykę literacką i

malarską. Jeśli nawet wśród pochwał pojawiły się uwagi bardziej powściągliwe
bądź nawet polemiczne, to dotyczyły one kwestii drugorzędnych, „drobnych
potknięć”, jak to ujmowano, wybitnego twórcy. W peanicznym chórze recen-

zenckim jeden glos zabrzmial dysonansowo. Należał on do Antoniego Sygietyń-
skiego, przyjaciela Witkiewicza z okresu „Wędrowca” pod redakcją Artura Gru
szeckiego (1884-1887) oraz najbliższego mu niegdyś poglądami na sztukę i jej
krytykę w Polsce współpracownika.

Praca Stanisława Witkiewicza - pisał Sygietyński - w ośmioodciukowej recenzji-rozprawce,
umieszczonej na kartach „Kuriera Warszawskiego”" - nie jest ani „arcydziełem krytyki artystycz-

8 Warszawa 1896.

9Cyt.za:RomanHennel,Komentarzdo:S.Witkiewicz.Pismazebrane...s.439.
10 Rkpsy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, sygn. 24, k. 1475-1476 (list do Marii Wit-

kiewiczówny z 18 X 1900 r.)
11 Antoni Sygietyński, Juliusz Kossak w oświetleniu St. Witkiewicza, „Kurier War

szawski” 1900, nry 314-316, 320-324.
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nej”, jak chce wielu, ani też „pomnikiem postawionym Kossakowi”. Z lekturyjego studium odnosi

się wrażenie, jakby się rozmawiało z człowiekiem wielostronnie uksztalconym, wysoce utalento
wanym i niezmiernie wrażliwym, który dużo wie, dużo czuje, dużo chce, ale co chwila podniecony
dyskusją i uniesiony wyobraźnią-zapomina się, odbiega od przedmiotu i pozostawia luki w rozu
mowaniu. Pozostając dziś pod wpływem Nietschego, Tołstoja, Ruskina i tej rzeszy indywiduali
stów wybujałych - konkludował Sygietyński swoją opinię o „obiektywnym” niegdyś krytyku
artystycznym — Witkiewicz, malarz, poeta, psycholog, nie ma w swoim temperamencie na wskroś

artystycznym [...] materiału właściwego na krytyka. Tam, gdzie trzeba iść krok za krokiem, skacze,

gdzie trzeba rozumować na zimno, unosi się fantazją, gdzie trzeba wnioskować ściśle, oszałamia

się ogniami świetlnymi paradoksów.

Najobszerniejszą recenzję o Juliuszu Kossaku — obok wywodów Sygietyń-
skiego, przy tym niemal krańcowo różną w stosunku do nich - napisał Kazimierz

Tetmajer. Napisał ją na życzenie redakcji „Tygodnika Ilustrowanego’’, umiesz
czając rzecz w czterech numerach tego czasopisma, w listopadzie i w grudniu
1900 r.12.

Spotkały się w tej książce - zauważył na wstępie poeta-publicysta - dwie dusze takie lotne i peł
ne, takie szczere i bujne, że to aż po prostu podziw budzi [...] Kossak Witkiewicza cieszył za życia,
Witkiewicz Kossaka ucieszył po śmierci [3 lutego 1899 r., Z. P.]. Zeszły się te dwie dusze, zawiesi
ste, stepowe, i zrozumiały się ‘do cudu’13.

O odtwórcy życia wsi polskiej, przy tym „najwybitniejszych cech naszej du
szy i ziemi”, Witkiewicz, w ujęciu Tetmajera, wypowiedział się jako malarz,

jako literat (Jeden z pierwszych u nas”) i jako człowiek „wysokiej kultury i go
rącego serca”. „Jego książka o Kossaku jest daleko więcej niż zwykle ‘malarz o

malarzu’, jak jego Na przełęczy jest daleko więcej niż o Zakopanem i góralach”.
Z powodu Kossaka wypowiada bowiem „masę uwag, spostrzeżeń, wrażeń nie
pospolitych i głębokich”, służących wszystkim, nie tylko znawcom i admirato-

rom sztuki.

Tetmajer zajmuje się kompozycją Juliusza Kossaka, daje streszczenia obszer
nych partii tego dzieła, raz po raz przytacza zeń różne myśli, najczęściej o cha
rakterze aforystycznym. Broni Witkiewicza przed dawnymi jego antagonistami
jako krytyka artystycznego, zwłaszcza przed zarzutem, że nie jednakowo trak
tuje wybitnych malarzy polskich - dla jednych jest bezwzględny, dla innych zbyt
pobłażliwy. To naturalne, powiada recenzent-mlodopolanin, Witkiewicz jest
człowiekiem, może mieć słabość do Aleksandra Gierymskiego, Chełmońskiego,
Kossaka, a nie lubić Siemiradzkiego, Brandta, Matejki. Stara się wyjaśnić, dla
czego autor Sztuki i krytyki u nas upodobał sobie szczególnie Juliusza Kossaka.

Wybitny malarz „własnych” koni, nie wziętych z „cudzej stajni” maluje to, co

adoratorowi jego sztuki Jest niesłychanie jako temat drogie i sympatyczne”:
odtwarzanie prawdziwego polskiego życia. Tę samą myśl Tetmajer jeszcze ina-

12 K. T e t m aj e r, Witkiewicz o Kossaku, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nry 45-48.

13 Jak w przyp. 12; pozostałe cytaty pochodzą z tęgo samego tekstu.
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24. Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy

czej ujmuje. Kossak w pełni odpowiada wyobraźni Witkiewicza o malarzu w

ogóle, a o malarzu polskim w szczególności !

W końcowej części recenzji, poświęconej książce Stanisława Witkiewicza,
Tetmajer odniósł się z pewną dezaprobatą do upodobań swego bohatera i sposo
bu ferowania przezeń sądów krytycznych. Autor Juliusza Kossaka przesadził w

entuzjazmie „nad wielostronnością” adorowanego artysty. Podjął on - Kossak

oczywiście - w swoim malarstwie w sumie niewiele tematów. Najważniejsze z

nich to: polowanie, bitwa, wjazd [do określonej miejscowości, Z. P.j. stadnina,
wyścigi, wesele. Jan Matejko jest głębszy od Juliusza Kossaka. Tamten czuje, ten

tylko widzi: „tylko oczy nasze gamie i zajmuje Kossak”, Dobry to malarz, ale nie

wielostronny; wyborny nawet, ale nie wielki.

Nie sposób, by rzecz tylko zdawkowo skomentować, odmówić Tetmajerowi
słuszności spostrzeżeń; więcej: ich wytrawnej krytycznej wnikliwości. To samo

dotyczy i tak jeszcze sformułowanych myśli:
W sądach Witkiewicza o sztuce - często zbyt dużo „zacietrzewienia”, „stronniczości upodobań”

oraz „zamiłowania w polemice”. „Jego książka o Kossaku np. robi wrażenie, jakby chcial nią ‘dać

po gębie’ tym, co już gadali i ‘zamknąć gębę’ tym, co mają ochotę lub przynajmniej zamiar ‘gadać’
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w przyszłości. [. ..] Szumiące, jaskrawe słowa lecą z jego ust cokolwiek bez kontroli. [.. .] Czego się
Witkiewicz nie tknie, wyjaskrawia się, [...] wypięknia [...] albo zbyt szpetnieje,

Wszystko to, co dezawuująco zabrzmiało w recenzji Tetmajera o Stanisławie

Witkiewiczu, zostało wyraźnie złagodzone w zakończeniu tego w sumie raczej w

pełni aprobatywnego wywodu: „Tak jest dobrze. Tylko dusze entuzjastów są coś

warte”.

W 125 numerze krakowskiej „Nowej Reformy” z 1905 r, Kazimierz Tetmajer
ogłosił szkic krytycznoliteracki, zatytułowany Poeci Tatr". Obok Seweryna
Goszczyńskiego, pierwszego, w ujęciu autora Na Skalnym Podhalu, wybitnego
poety Tatr; Wincentego Pola, twórcy, który na Tatry spogląda „ze stanowiska

Polaka, zwiedzającego swoją ziemię rodzinną i okrywającego jąjeszcze tu i ów
dzie dla braci”15; Adama Asnyka, artysty słowa, w którego dorobku poetyckim
jeden z koronnych klejnotów stanowią Tatry; Franciszka Nowickiego, człowieka

„o formie poczętej z Mickiewicza, lecz pisarza na wskroś oryginalnego”16; Wła

dysława Orkana, piewcy Gorców; we wspomnianym szkicu sporo miejsca Tet
majer poświęcił Stanisławowi Witkiewiczowi. Nazwał go „zdumiewającą zdol
nością”. Jego Na przełęczy uznał za „pomnikowe dzieło” pisarstwa o tematyce

tatrzańsko-podhalańskiej, a opowiadania Na umarcie (fragment) i Wojtek Gauda-

ra - za „klasyczne szkice” literackie. W pierwszym z wymienionych dzieł „od
tworzył cały świat ten, który był, a którego nie umiał tknąć Goszczyński, a ba
nalnie tknął się Pol. Ci dawni, za pamięci Witkiewicza wymierający już bezpow
rotnie szumni Podhalanie powstali pełni ‘młodości i krasy’ - i on dal początek
utrwalaniu najhomeryczniejszych ludzi w ostatniej dobie Polski w pamięci Pol
ski”17. Wszystko, co widział i o czym słyszał w górach i pod górami, „związał,
skupił, i sklął w jedno życie”18. Z kolei w „szkicach swoich nowelistycznych dal

arcydzieła charakterystyki - zadziwił zdolnością wczucia się w obcy sobie ży
wioł”19.

Witkiewicz urzeka Tetmajera niesłychanym zmysłem obserwacyjnym, ol
brzymim darem lingwistycznym oraz „bohaterskim umiłowaniem” przedmiotu
przedstawienia literackiego.

Mając na uwadze dotychczasowych twórców „Szkoły Tatr”, jej pierwszy hi
storiograf literacki formułuje pytanie: „który z nich dal najdoskonalsze dzieło o

Tatrach ?” Bez wątpienia Stanisław Witkiewicz - pada odpowiedź, którą poeta

14 Artykuł wszedł w skład Szkiców K. T e t ni a j e r a (Warszawa 1910), a następnie jego
Notatek literackich, Warszawa 1916.

15 Cyt. wg.; K. T e t m aj e r, Notatki literackie..., s. 10.

16 Jak w przyp. 15, s. 13. Tetmajer ma na uwadze cykl sonetów Nowickiego pt. Tatry,

włączone do jego tomiku Poezje (1891).
17 Jak w przyp. 15, s. 17

18 Jak w przyp. 15, s. 17

19 Jak w przyp. 15, s. 17-18.
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wspiera następującą argumentacją: „on nigdy nie jest chwilowo natchniony jak
Goszczyński, Pol, Asnyk lub Nowicki, ale bajeczny jego zmysł obserwacyjny
strzeże od fałszywych tonów”20.

Swego rodzaju dopełnienie szkicu Poeci Tatr stanowi inny szkic Kazimierza

Tetmajera, syntetycznie ujęta całość pt. Do ‘Historii literatury tatrzańskiej’, po
raz pierwszy opublikowana w 1916 r„ w Notatkach literackich 21, tuż po szkicu

przed chwilą wymienionym. W całości tej twórca nazw „Szkoła Tatr” oraz „lite
ratura tatrzańska” zauważa, że Stanisław Witkiewicz zapoczątkował w literaturze

polskiej wielką prozę tatrzańską. Jego Na przełęczy uznał za „epokę w naszej
twórczości literackiej”, natomiast tom Z Tatr (1907) - za „koronną jej ozdo
bę”22.

O utworach zawartych w tomie Z Tatr, zwłaszcza o pomieszczonych w nim

oryginalnych utworach Witkiewicza, rozlegle, przy tym bez poważnejszych za
strzeżeń, wypowiedział się Kazimierz Tetmajer na lamach „Tygodnika Ilustro
wanego” w dwuczęściowym artykule-recenzji pt. W Tatrach 23.

Tylko we ...Wrażeniach i obrazach z Tatr Stanisław Witkiewicz wystawił
„śliczny pomnik” dawnej góralszczyźnie. W zbiorze Z Tatr - powiada Tetmajer
- jedynie „dawna nowela Na umarcie pokrewna jest w swoim specjalnie góral
skim charakterem Na przełęczy. W trzech innych góralszczyzna nie odgrywa
głównej roli, a dusza górala rozszerza się. [podkr. K. T.] i podnosi do ogól
noludzkiego symbolu. [...] w duszy Wojtka Gandary czy Jędrka Cajki uogólnia
się wszelka cierpiąca dusza wszechczłowieka”. [...] To nie górale żyją, myślą,
czują, działają, czynią - to myśli i czuje Witkiewicz24.

Po tych wstępnych spostrzeżeniach - całkowicie zresztą trafnych - Kazimierz

Tetmajer wskazuje na ogromną drogę, jaką Witkiewicz przeszedł od Na przełę
czy do Z Tatr, „wtopił się [...] w rozmyślania nad moralnością, koniecznością i

etyczną względnością praw i przejawów bytu”25.
Ucierpiała na tym sztuka wybitnego twórcy. W swoich studiach analitycz

nych - tak Tetmajer określił Wojtka Gandarę, Jędrka Cajkę i Zośkę Galicką -

Witkiewicz „mniej entuzjazmuje, niż wtedy, gdy byl tylko pełnym wrażliwości

artystą i widział człowieka raczej jako plamę barwną na tle świata, niż jako rzu
coną w przestrzeń szklaną kulę, z której się przez dotknięcie dobywa dźwięk jej
własny i metalu, którym się jej dotknie”26.

20 Jak w przyp. 15, s. 18.

21 Warszawa 1916.

22K.Tetmaj er,Notatkiliterackie..., s.24.

23 „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa 1908, nry 1-2 .

24K.Tetinajer, WTatrach..., nr1.

Jak w przyp. 24 .

26 Jak w przyp. 24.
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W przytoczonym fragmencie recenzji znakomity stylista trafnie wskazał na

dawne, malarskie (impresjonistyczne) widzenie górala i jego nowe, po latach,

uniwersalistyczne czy też symboliczne traktowanie.

Co najgłębiej „obecnie” porusza Stanisława Witkiewicza? Ból i cierpienie
pokrzywdzonej jednostki! Oto Wojtek Gandara, gazda z Murzasichla - recenzet

celnymi streszczeniami egzemplifikuje swoje przeświadczenie - niegdyś właści
ciel siedmiu morgów, konia i krowy, został pobity

we wspólnym lesie przy braniu drzewa ; stępiony procesami, stracił wszystko, zwariował i stal

się nędznym popychadłem, żyjącym z laski „panów” w Zakopanem.
Jędrek Cajka to ubogi chłop, co ze straszliwie ciężkiej pracy żywił żonę i siedmioro dzieci, aż

wybuch prochu przy łamaniu kamieni wypalił mu oczy i potrzaskał ręce, litość ludzka wwiodla

dobrobyt w jego życie bezdennej i bezmiernej klęski.
Zośka Galicka to poturalo domowe bogatego gazdy, któryjej każę ukraść pieniądze u sąsiada, po

czym ją, jako winną więżą, gdzie staje staje się ona opiekunką osieroconego noworodka jakiejś
podpalaczki; przybiera drugie biedactwo i przechodząc całą skalę nędzy i poświęcenia umiera, aby
zostawić pamięć, „że to było stare, dorobione i straśnie dobre27 .

27 Jak w przyp. 24.
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Witkiewicz „góralizuje” swoje opowieści - zauważa Tetmajer - wyłącznie
gwarą i „pewnymi zewnętrznymi, powierzchownymi cechami”. Jego celem jest
pokazanie nie duszy góralskiej, lecz duszy ludzkiej w ogóle, bo ta jest jednakowa
we wszystkich warstwach społeczeństwa. Największy obdartus niewiele różni się
od najpotężniejszego arystokraty, a gazdostwo w Murzasichlu od takiej czy innej
monarchii. W tym stwierdzeniu kryje się podstawowa myśl pisarza.

Z czterech oryginalnych utworów Stanisława Witkiewicza dwa Tetmajer
uznaje za „opowiadania w stylu noweli”: Na umarcie i Zośkę Galicką: pozostałe
- Wojtka Gandarę i Jędrka Cajkę - za studia psychologiczne.

„Witkiewicz tworzy gorzej, niż analizuje, poetyzuje gorzej, niż się zastanawia
i wymyśla”28. Tak sformułowaną tezę Kazimierz Tetmajer dość zawile egzempli
fikuje wcale obszernym wywodem, który jako całość można sobie podarować, a

uwagę skupić jedynie na tej jego części, która dotyczy witkiewiczowskich „po-

staci-traktatów”, owych „nie żywych ludzi-górali”, lecz ludzi w ogóle,
„wszechludzi”.

Cierpienia Cajki, Gandary nie są bólami konkretnych ludzi - stwierdza Tet
majer - lecz cierpieniami ogólnospołecznymi, ogólnoludzkimi, cierpieniami
społeczeństwa polskiego. Opowieści o ich życiu przybierają charakter przypo
wieści o dążeniu, przeistaczaniu - burzeniu i budowaniu - nowych form bytu
społecznego, bytu narodowego.

Pisarz podnosi ogromne walory „myślowej i uczuciowej strony opowiadań
Stanisława Witkiewicza”. Jego, stwierdza na przykład, „wyławianie pereł z du
szy takiego Gandary jest niezrównane, znakomite. [...] Co się Gandara odezwie,
to zadziwia i zachwyca, cokolwiek Witkiewicz o nim powie, czuje się, że jest to

najlepsze i najpotrzebniejsze z tego, co o Gandarze powiedzieć można”21'.

Doskonały znawca wielorakich spraw tatrzańskich i zakopiańskich, jakim byl
Kazimierz Tetmajer, nie może nie poinformować swoich odbiorców, że do

wszystkich oryginalnych opowiadań „pobudziły Witkiewicza opowieści lub ży-
jące wzory w naturze. Na umarcie to fantazja na temat powrotu ‘na umarcie’ do

wsi (do Zakopanego) nieboszczyka Tatara Myśliwca, który' ucieklszy przed woj
skiem około 30 lat przesiedział w górach, mieszkając w ‘kuchni’ pod Osobitą, a

trudniąc się zbójnictwem i myślistwem. Wojtek Gandara umarł przed kilku mie
sięcy w Zakopanem [w 1907 r. Z. P.]; Jędrek Cajka i to wszystko, co o nim, to

Józek Wawrytko Krzeptowski pod Zakopanem i jego historia; Zośka Galicka
zmarła niedawno i słyszy się o niej to, co w książce”30.

Tetmajer żałuje, że „nie wszystko da się odróżnić, co jest Witkiewicza twór
czością, a co jego pamięcią., [podkr. K.T.] (zwłaszcza w monologach Jędrka

28 Jak w przyp. 24, nr 2.

29 Jak w przyp. 28.

Jak w przyp. 28.
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Cajki, gdzieby się tak chcialo wiedzieć, gdzie się kończy rzeczywisty Józek

Krzeptowski, a gdzie zaczyna moc twórcza Witkiewicza ”31.

Ostatnią część swojej recenzji Kazimierz Tetmajer poświęcił gwarze góral
skiej, którą Witkiewicz posłużył się w zarówno w utworach „własnych”, jak i

translatorsko przejętych od innych twórców - polskich i obcych. Zdaniem Tet
majera, autor Z Tatr nie włada nią tak, jak np. Andrzej Stopka z Kościelisk, Józef

Kantor z Czarnego Dunajca czy Władysław Orkan z Poręby Wielkiej w Gorcach
- rodowici górale. Gwara Witkiewicza nie jest jego macierzystym językiem, lecz

językiem wyuczonym, „akademickim”. W posługiwaniu się nią nie zawsze dopi
suje artyście jego znakomita zwykle pamięć, „niemniej jednak nie można tej
góralszczyzny nazwać inaczej, tylko świetną, jakkolwiek nie można jej przyznać
tytułu doskonałej i wzorowej, za jakie uważają może sam autor”32. Odnosi się to

zwłaszcza do tłumaczeń. W tym przypadku, jak mniema Tetmajer, „całą racją
użycia gwary może być tylko chęć wzorowego jej przedstawienia”.

Kwestię gwary, którą posługuje się Witkiewicz, można by uznać za sprawę

zupełnie drobną, gdyby autor Z Tatr nie przywiązywał tak dużej wagi do „swojej
góralszczyzny”. Niezależnie od zgłoszonych uwag krytycznych Tetmajer podzi
wia „zdolności językowe Stanisława Witkiewicza i jego znajomość znakomitą
gwary podtatrzańskiej. Dopełnia tę piękną i niepospolitą książkę opowiadanie
Sabały, tego Homera niedźwiedzi, który sam na swego Homera czeka”33.

To ostatnie zdanie omawianej recenzji, z często przywoływanymi dosłowny
mi wypowiedziami poety-recenzenta, można odczytać jako zapowiedź Tetmaje-
rowego Janosika Nędzy Litmanowskiego, w której to powieści postać Sablika,
choć nie pierwszoplanowa, odgrywa wcale znaczącą rolę.

Po śmierci Stanisława Witkiewicza (5 września 1915 r.), mimo upadku
wskutek wojny wielu prosperujących wcześniej pism, na lamach periodyków
polskich, które się ostały, pojawiła się znaczna ilość nekrologów, wspomnień
oraz innych wypowiedzi na temat twórcy Na przełęczy i Wiatru halnego, sądów z

reguły utrzymanych w tonie hymnu bądź epitafium. W ton hymnu uderzył m.in.

Kazimierz Tetmajer. Zestawił on Witkiewicza ze Stanisławem Wyspiańskim.
Obaj są dlań „dziwni i nadzwyczajni”, obaj renesansowego formatu, obaj też „do
legendy wieków wcieleni będą”34. Nie Witkiewicz-malarz, reformator pojęć es
tetycznych czy nawet, jak się wyraził Tetmajer, „przetwórca budownictwa i or
namentyki góralskiej”, lecz Witkiewicz-artysta słowa zawsze budzić będzie po
wszechne uznanie. Dziełem życia pisarza „było i będzie” Na przełęczy, mające
swoje dopełnienie w książce Z Tatr, tak jak koronę twórczości Wyspiańskiego

31 Jak w przyp. 28.

32 Jak w przyp. 28.

33 Jak w przyp. 28.

34 K. Te t m aj e r,Stanisława Witkiewicza <Naprzełęczy>, „Czas”. Kraków 1915, nr489

(z 18 IX).
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stanowi Wesele, a epilog: Kazimierz Wielki. Nie rozpoczął „literatury Tatr”, ale

samorodnymi oczyma na jej przedmiot spojrzał i genialnie dostrzegł w nim rze
czy dla innych niewidzialne.

Każde wielkie dzieło sztuki literackiej, rozumował autor Legendy Tatr, zawie
ra trzy podstawowe, ściśle z sobą zharmonizowane pierwiastki: „wrażeń, na
tchnienia i artyzmu”. Podczas gdy u Wyspiańskiego natchnienie i wrażenia

„przewyższają wartość artystyczną”, w dziełach tatrzańskich Witkiewicza domi
nują wrażenia i artyzm, rozumiane i jako umiejętność dostrzegania rzeczy dla

większości niewidzialnych, i jako zdolność odczuwania prawdy: tego, co rze
czywiste, i jako dar odtwarzania życia zawsze nieomylnym słowem:

[...] o przedmiocie, o którym mówi [twórca Na przełęczy, Z.P .] nie można lepiej powiedzieć. Ani

lepiej, ani inaczej. To zaś jest ostatnie słowo. Tak są tylko arcydzieła pisane. [...] Witkiewicz ude
rza naprawdę jak sokół. Z góry, spadem nagłym, prostym, nie ohamowanym i nieomylnym. Jego
sposób rozwinięcia rzeczy jest podobny do mchu znakomitego kupca, który jednym gestem całą
ogromną sztukę wzorzystej tkaniny rozwinie i pokaże. Spostrzeżenia, wyrazy, obrazy, zrozumienie,
dar wyjawienia sypią się u Witkiewicza skłębione tak niesłychanym pędem, jak na leśnym potoku
wezbranym płyną razem liście, igły drzewne, gałęzie splątane. Z pierwotną silą, z nozdrzami,
wzrokiem i dotykiem Indianina z preryj wydziera on tajemnicę istoty kręgu swego widzenia. I w

ten sposób stanęły Podhale i same Tatry nagle, niespodzianie, zjawiskowo, w całej barwie swego
kwiatu lub jak scena, sprzed której ktoś nagle zerwał kurtynę. [. . .Zresztą ponad wszystkim, co

Witkiewicz czynił, unosi się - Z.P.] poezja, poezja pierwotna, szczera, czysta, tak naturalna jak
szum koło lasu podczas wiatru35.

*

Stanisław Witkiewicz, pomijając jedną jego wypowiedź listowną, o twórczo
ści literackiej Kazimierza Tetmajera pisa! zawsze w kontekście swoich wywo
dów publicystycznych na temat gwary podhalańskiej.

Po raz pierwszy uczynił to w artykule Góralska gwara, umieszczonym w

drugim roczniku „Przeglądu Zakopiańskiego”, w 14 numerze tego znaczącego na

Podtatrzu czasopisma, z dnia 5 kwietnia 1900 r.36

We wspomnianym artykule Witkiewicz wskazał na „kilka cennych klejno
tów”, jakie w podhalańskim „ubogim na pozór skarbcu chłopskim” znalazła in
teligencja „z dolin”, która przyniosła w Tatry „nie tylko pieniądze, ale i trochę
lepszych myśli i uczuć”. Klejnotami tymi są : muzyka („Nuta Sabalowa i Slo-

dyczkowa”), rozpowszechniona w kompozycjach Ignacego Paderewskiego w

kraju i „za oceanem”; budownictwo i ornamentyka góralska, stanowiące podsta
wę architektury polskiej i rodzimego zdobnictwa; wreszcie mowa Podhalan, ina
czej: gwara góralska.

Dotychczas, choć interesowano się „pieśniami, podaniami i bajkami ludowy
mi”, czyniono to jedynie ze stanowiska lingwistycznego i etnograficznego. Nikt

35 Jak w przyp. 34.

36 Artykuł wszedł z czasem w skład Oćca Nędzy, w zbiorze Z Tatr, Lwów 1907.
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MELODYA JII1IKŁ NOCNYCH.

(Na Czarnym .Sławom Gąsienicowym).
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« Loki

10, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
Lokko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...

Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca,
i'» nam ciała przezrocze tęcza blasków nasyca,
I wchłaniajmy potoków szmer, co toną w jeziorze.
1 limb szumy powiewne i w smrekowym szept borze,
1’ijmy kwiatów woń r/.eźwa, co na zboczach gór kwitną,
Dźwięczne, barwne i wonne, u głąb wzlatujmy błękitną.
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej woih w kotlinie.

Lekko z. wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
"to gwiazdę, '-o spada. lećuiy chwycie, w ramiona.

I.ećmy. Icćiin ją żegnać, zanim spadnie i skona.

Puchem z mlecza sic b.-iwnn i ćnn błoną przezrocza,
I sów pierzem puszystem, co w powietrzu krąg toczą,

Niemperzn ścigajmy, co po cichu tak leci,
Jak my same, i w nikłe "plątajmy go sieci,
Z .-zczytu na szczyt przerzućmy się jak mosty wiszące.

i;'"l promienie przybija do skał mostów ty<
\ wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznic,
•on i i-wie i w pląsy z.uów' pogoni nas skocznie...

/' r■ • i
/'1A'' \AaXiWLj po

26. Kazimierz Tetmajer, Poezje, seria 2

dotychczas nie zwrócił uwagi „na ich wartość literacką, na doskonałość formy,
na zdolność poetycką opowiadającego i tym samym nie dopatrzono żadnej wy
bitnej indywidualności wśród opowiadaczy; nie wydobyto żadnego imienia chło
pa władającego swoją gwarą, jak wybitni pisarze władają językiem książko
wym. [...]

Pod Tatrami stało się inaczej. Tu żyl Sabala i to rozstrzygnęło o losie gwary
podhalańskiej”37.

Ten „pierwszorzędny poeta” sprawił, że jego opowieści „zostały spisane nie

tylko dla swej treści anegdotycznej, nie tylko ze względów naukowo-

lingwistycznych, ale i dla swego artyzmu - dla swej doskonałości literackiej”38.
Stało się to za sprawą Bronisława Dembowskiego, Henryka Sienkiewicza, An
drzeja Stopki.

37Cyt.wgS.Witkiewicz,Pismazebrane...cz.2,s. 193-194.

38 Jak w przyp. 37, s. 195.
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Nie tylko bezpośrednie spisywanie i odtwarzanie tego, co i jak powiedział Sabala, pociąga ludzi.

Sienkiewicz wykorzystał mowę górali w Krzyżakach, a Kazimierz Tetmajer napisał gwarą piękny
List Hanusi, który ma być fragmentem dotąd niestety nie ogłoszonego poematu’9.

W 1907 r. wydając tom oryginalnych tekstów literackich, zapis jednego z

opowiadań Sabały oraz teksty autorów obcych, tłumaczone językiem Sabalo
wym, dopisał takie uwagi dotyczące Tetmajera i spożytkowanej przezeń mowy
Podhalan:

Od czasu, kiedy powyższe zdania były pisane [tj. od roku 1890, Z.P.], gwara podhalańska zdo
była sobie jeszcze szersze miejsce w literaturze polskiej. Kazimierz Tetmajer napisał świetne obra
zy: Na Skalnym Podhalu, w których ta gwara jest podstawową fonną, nadającą zasadniczy charak
ter i ton językowi opowiadania, skrzącego się doskonałymi zwrotami czystej ludowej mowy40.

Dwa lub trzy lata wcześniej, w obszernym studium socjologiczno-literackim
pt. Po latach, stanowiącym w zamyśle Stanisława Witkiewicza w'stęp do drugie
go wydania Naprzełęczy41, ten nieprzeciętny znawca i wielbiciel sztuki ludowej,
nade wszystko zaś budownictwa i zdobnictwa góralskiego oraz gwary „podhal-
skiej”, pisząc o olbrzymiej wartości mowy ludowej i tendencji stapiania jej z

językiem literackim, obok nazwisk Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, Dygasiń
skiego, Reymonta i Żeromskiego, wymienił nazwisko Kazimierza Tetmajera. [...]
kipi ta gwara ludowa - stwierdził - we wspaniałym języku Żeromskiego - a

podhalska w szczególności w świetnym Na Skalnym Podhalu Tetmajera”42.
Grupa działaczy podhalańskich postanowiła zorganizować w Zakopanem, w

sierpniu 1911 r., Zjazd Podhalan, połączony z uczczeniem jubileuszu dwudzie-

stopięciolecia twórczości literackiej Kazimierza Tetmajera. Poeci-górale: Józef

Jedlicz, Feliks Gwiżdż, Andrzej Stopka, a nade wszystko Władysław Orkan

podjęli inicjatywę wydania z tej okazji księgi pamiątkowej, poświęconej autoro
wi Legendy Tatr. Orkan zwrócił się do Stanisława Witkiewicza, przebywającego
w tym czasie na kuracji w nadadriatyckiej Lovranie, z prośbą o przekazanie do

wspomnianej księgi jakiejś wypowiedzi, napisanej „ku czci Tetmajera”.
Wielki miłośnik pism tatrzańskich i podhalańskich Tetmajera (i nie mniejszy

- Witkiewicza) w odpowiedzi na „wezwanie” otrzymał list chorego artysty, który
choćby z tej racji, że nie został dotąd wydobyty z rękopisów, warto przytoczyć w

całości. W nim została zawarta m.in. ostatnia ze sformułowanych przez Stani
sława Witkiewicza opinia o Kazimierzu Tetmajerze.

39 Jak w przyp. 37, s. 195.

40 Jak w przyp. 37, s. 195.

41 Rzecz powstała, jak wynika z listów Witkiewicza, w latach 1904-1905. Sam pisarz w

drukowanym tekście wymienia lata 1903-1905. Edycja książkowa nosi datę: [Lwów] 1906.

42Cyt.wgS.Witkiewicz,Pismazebrane..., cz.2,s.94.
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Lovrana. Pension-Centrale

29 sierpnia 1911

Szanowny i Drogi Panie!

Nie mogę spełnić Pańskiego żądania. Pominąwszyjuż to, że wskutek stanu zdrowia nie mogę w

tej chwili niczem się zająć - nic pisać, ale są przyczyny dla mnie ważniejsze, które nie dają mi

uczynić zadość wezwaniu Drogiego Pana. Z zasady nie należę do żadnych takich zbiorowych
przejawów hołdów, demonstracji, podpisów na petycjach i adresach. Cenię bardzo talent poetycki
Tetmajera, Na Skalnym Podhalu uważam za rzecz świetną, jako rozumienie duszy góralskiej i jako
pyszne ujęcie jej w słowa, o tern Pan wie i o tern pisałem. Ale pobudek do wyrażania „czci dla

Kazimierza Tetmajera
” nie mam. Zresztą zanadto jestem daleki myślą teraz od podobnych obja

wów czci jednostek. Przyznam się Panu otwarcie, że wobec tego, co się w Polsce dzieje, wobec

tych strasznych czasów, które przeżywamy [po załamaniu się rewolucji lat 1905-1907, Z.P.], wy
dają mi się takie objawy czemś bardzo malej wagi. I jeszcze jedno: wobec tego, że wydawnictwo
Pańskie jest bezpośrednim skutkiem Zjazdu Podhalan ku czci Kazimierza Tetmajera, sądzę, że

naj właściwiej będzie, jeżeli w nim wezmą udział tylko, wyłącznie - Podhalanie.

Ten zjazd Podhalan interesował mnie nadzwyczajnie. Poza stroną demonstracyjną obchodziło

mnie to, jak się objawią szczególne przymioty, cele, dążenia górali. Czem będą się one różnić od

przeciętnych, ogólnie dziś będących w obiegu haseł. Otóż w sprawozdaniu, które czytałem w

,,N[owej] Ref[ormie]” nie znajduję żadnych jasno określonych dążeń podhalańskich [podkr.
S. W.], które by odpowiadały temu, czego ja, znając górali, znając bogactwo ich natury i silę roz
wojową, znając to, co dotąd dokonali i jakie w mch leżą zaczątki oryginalnej kultury, czego ja po

tym zjeździe się spodziewałem. Ani w ekonomicznej, am w oświatowo-naukowej części programu
nie ma wyrazu szczególnych warunków bytu górali, ani przejawu potrzeb jakiejś szczególnej duszy
góralskiej. Nie ma też sformułowanego pojęcia stosunku obszaru Podhala do całości Polski.

Wszystko to są sprawy pierwszorzędnej wagi i sądzę, że przy następnym Zjeździe powinny być
przedmiotem, istotną treścią i celem Zjazdu.

Proszę darować, że nie spełniam żądania Drogiego Pana i wierzyć w niezmienną serdeczną
życzliwość, szacunek i współczucie [w znaczeniu: zainteresowanie, Z.P.] dla wszystkich sprawa

góralskiego ludu.
Stanisław Witkiewicz4'1

Na marginesie przytoczonego listu, którego nie ma potrzeby w tym miejscu
szerzej komentować, warto może przypomnieć, że I Zjazd Podhalan odbył się w

Zakopanem, w dniach 19 i 20 sierpnia 1911 r. Podczas tej imprezy odsłonięto
pomnik Władysława Jagiełły, dłuta Wojciecha Brzegi (dla uczczenia pięćsetnej
rocznicy wiktorii grunwaldzkiej); Orkan wygłosił odczyt o twórczości Kazimie
rza Tetmajera, wspomniany przed chwilą Brzega - analogiczny odczyt o Stani
sławie Witkiewiczu, a wszyscy uczestnicy Zjazdu przekazali Witkiewiczowi -

„Mistrzowi Tatr”, jak go określono, telegram z wyrazami najwyższej czci, sza
cunku i uwielbienia. Telegram podpisali: Kazimierz Tetmajer (jako pierwszy),
Wojciech Brzega, Władysław Orkan, Wojciech Roj i inni44.

43 Listy S. Witkiewicza do Wl. Orkana, [w:] Korespondencja W. Orkana. Rkpsy Biblioteki

Jagiellońskiej, sygn. 8632/IH, k. 137-138.

44Dokładniejnatentematw:S.Witkiewicz, Listydosyna.Oprać.B. Danek

Wojnowska iA.Micińska.Warszawa1989,s.786.
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Na telegram Stanisław Witkiewicz zareagował lovrańskim listem, z dnia 18

sierpnia 1912 r., przesianym Orkanowi, dokumentem niezwykle ciekawym, gdyż
Witkiewicz sformułował w nim dobitnie, choć bardzo skrótowo, zasady regiona
lizmu podhalańskiego. Ponieważ kwestia ta jedynie pośrednio wiąże się z zasad
niczym tematem opracowania - kilka zdań zaledwie z owego listu, inkrustowa
nego po trosze gwarą góralską:

[...] Szanowny i Drogi Panie !

Tylko brak adresu Pana był przyczyną, że nie podziękowałem Panom natychmiast za Waszą tak

bardzo miłą i cenną pamięć. Bo widzi Pan, ja taki ceper, co przyszedł kansi z końca świata, znala
złem się przypadkiem na drodze rozwoju polskiego szczepu, którego cechy i przymioty tak wysoko
cenię i słusznie cenię.

I to, że w tej chwili, kiedy dusza góralska się skupia, określa, dąży do świadomości, przychodzi
Wam na myśl ten niepilec, jest dowodem, że to, co ja i moi towarzysze i przyjaciele zdziałali na

Podhalu, było słuszne i zgodne z plemienną istotą góralstwa, a zarazem żywe i mogące się dalej
rozwijać razem z rozwojem całej kultury podhalańskiej, która może się stać jednym z najcenniej
szych pierwiastków polskiego życia. [. ..] Byłoby fatalnym dla rozwoju górali, żeby idea odrębności
ich zredukowała się do cech etnograficznych, żeby chęć ocalenia tych cech stała się hamulcem

rozwoju, pętami na myśl i czyny. Wyrażenie lud podhalański [podkr. S.W .] w tern znaczeniu,
w jakim dziś się używa - musi zniknąć. Podhalanin powinien dążyć do zostania człowiekiem w

najwyższym pojęciu człowieczeństwa.

Jeszcze raz najserdeczniej Panom dziękuję i zapewniam, że z największym interesem i współ
czuciem śledzę ruch podhalański i życzę mu najpotężniejszego rozwoju45.

*

Zgromadzone i celowo oszczędnie skomentowane w tym artykule materiały
potwierdzają, jak można sądzić, sformułowane już na jego wstępie przeświad
czenie, że Kazimierz Tetmajer wysoko cenił tatrzańsko-podhalański dorobek

artystyczny Stanisława Witkiewicza; raczej często też wypowiadał się na jego
temat, przy tym niemal zawsze z najwyższym uznaniem. Również Witkiewicz

bacznie śledził rozwój pisarstwa Tetmajera „z okolą Tatr'’, obdarzając je nie
zmiennie aprobatywnymi sądami. Ponieważ rzadziej, aniżeli autor Na Skalnym
Podhalu, parał się publicystyką literacką, tym samym mniej miał okazji do głęb
szych rozważań nad pisarstwem, o którym mowa. Nie wykluczone, że nie dopi
sywała mu też w tym względzie szczególna ochota.

Warto jeszcze zauważyć, że obaj twórcy nie tylko wyrażali sądy trafne po
znawczo, ale zamykali je z reguły w słowa o dużej urodzie artystycznej - będąc
krytykami literackimi, byli równocześnie pisarzami w pełnym tego słowa zna
czeniu.

45 Jak w przyp. 43, k. 139-140.
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Stanisław Witkiewicz’s and Kazimierz Tetinajer’s Opinions of Each Other

Stanisław Witkiewicz (1851-1915) and Kazimierz Tetmajer (1865-1940), who represented diffe-

rend generation in Polish culture, were both very fond od the Tatra Mts. and the folklore of the

region of Podhale. They knew each other, but were not friends. Each was vividly interested in the

other’s output and each usually expressed himself favourably of what tire other did. Tetmajer, who

published literary comments morę frequently than Witkiewicz, likewise wrote morę often on the

achievements of the other artist. He praised Witkiewicz’s painting (he considered Iris Foehn, 1895,
the best Tatra landscape), repeatedly wrote with enthusiasm about Witkiewicz’s Na przełączy (On
the Mountain Pass, 1899-1890) and ahnost with as much acclaim about Witkiewicz’s original slrort

stories included in the volume Z Tatr (From the Tatra Mts, 1907). He was less enthusiastic about

Witkiewicz’s translations of texts by other writers into the dialect used in the region of Podhale. Lr

tum Stanisław Witkiewicz always wrote about the literary achievements of Tetmajer, the author of

List Hanusi (Hanusia’s Letter) and especially Na skalnym Podhalu (On the Rocks of Podhale,

1903-1910), in tire context of his praise for the dialect used by the inhabitants of tire Tatra mounta-

ins, in particular that used by Jan Krzeptowski-Sabala. He also wrote very highly about Tetmajer’s
poetic talent in a private letter to Władysław Orkan in 1912.
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MACIEJ PINKWART

ROLA DUCHOWIEŃSTWA W POZNANIU TATR

Statystyki przyjeżdżających do Zakopanego gości, te publikowane w nielicz
nych XIX-wiecznych czasopismach, i te dające się wyliczyć z list gości zako
piańskich, ogłaszanych przez Komisję Klimatyczną, ukazują ich zawody i zajęcia
uwidoczniając, jakie warstwy społeczeństwa były najbardziej zainteresowane

Tatrami. Oto pierwsze czasopismo pod Giewontem, „Zakopane” donosiło w

numerze pierwszym o ruchu gości w 1890 r.:

Meldunków przeszłego roku było 1597, a osób meldowanych 3050, z których 2690 liczy się do

gości, reszta przypada na przemysłowców i sługi. Z Galicji było 1388 osób, z innych krajów Au
strii 85, z Węgier 7, z Królestwa Polskiego 920, z Litwy i krajów zabranych 89, z Rosji 49, z Po
znańskiego 91, z innych krajów Europy 52, z Ameryki 6.

Według zawodów było: adwokatów i kandydatów adwokackich 67, aptekarzy 14, artystów dra
matycznych 8, artystów muzyków 6, artystów malarzy 10, architektów, astronom 1, bankierów 3,
doktorów medycyny 71, geolog 1, inżynierów 45, księży i zakonników 67, kupców (gości) 37,
literatów i redaktorów 25, notariuszów i kandydatów notarialnych 23, oficerów 23, posłów 6, pro
fesorów 11, przemysłowców (gości) 45, sędziów i urzędników sądowych 47, słuchaczów uniwer
sytetu i politechniki 74, urzędników publicznych 63, urzędników prywatnych 65, techników 12,
właścicieli dóbr 122, właścicieli realności 14.

Jak widać, najwięcej gości rekrutowało się z właścicieli dóbr, nauczycieli i

uczniów oraz lekarzy. Duchowni znajdują się na czwartym miejscu, ex aequo z

adwokatami i stanowią blisko 7 proc, przyjeżdżających pod Tatry turystów. W

późniejszych latach liczba osób duchownych, przybywających do Zakopanego i,
w większości, uprawiających turystykę, utrzymuje się mniej więcej na tym sa
mym poziomie.

Czy osoby, będące w służbie Bożej dlatego chodzą w góry, by tam być bliżej
Pana? Przecież On jest wszędzie, w górach, nad wodami, w dolinach, a przede
wszystkim w człowieku - w Tobie i w tym drugim. Czy dopatrywanie się w
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pięknie górskiej przyrody szczególnie udanego dzieła Pankreatora nie jest deli
katną krytyką Stwórcy, który kazał większości z nas żyć na - także przez siebie

stworzonych - dolinach? A może po prostu każdy z nas, chodzących po Tatrach,
a zwłaszcza każdy z chodzących po nich księży - poszukuje swojej własnej Góry
Tabor, by tam, w obliczu majestatu przyrody, w który zaklęty jest majestat Boga,
doznawać na swoją małą skalę własnego Przeistoczenia?

*

Zapewne nie przede wszystkim wielkich wrażeń mistycznych poszukiwał w

górach ksiądz Stanisław Staszic, gdy w ostatnich latach XIX i pierwszych XX

wieku zwiedzał podgórskie okolice, Beskidy i Tatry. Interesował się głównie
geologią i zasobami naturalnymi tych terenów z myślą o ich praktycznym wyko
rzystaniu dla dobra Polski. Ale przyjrzyjmy się, jak ów racjonalizm Staszica

„pęka” w obliczu wielkich gór. Już gdy wdziera się na Babią Górę i z jej szczytu
spogląda na majestatyczny łańcuch tatrzański - mniej w jego opisie minerałów,
więcej spostrzeżeń botanicznych i etnograficznych. Gdy stanie wreszcie wśród

tatrzańskich turni - urzeka go piękno i egzotyka gór oraz folkloru podhalańskie
go. Racjonalista staje się mocno romantyczny.
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Przyjrzyjmy się, jak opisuje ks. Staszic lud góralski i tych jego szczególnych
przedstawicieli, z jakimi miał do czynienia w Tatrach. Zauważmy, że nie bardzo

rozumie on wymowę góralską: słowo juhas, wymawiane przez górali z „h” nie
mym, interpretuje jako „Joaś”:

Lud w całym tym podgórzu Tatrów i w całych najwyższych Tatrach jest rosły, żywy, wesoły.
Jak ciało czerstwe, tak również u wszystkich władze umysłowe dobrze udolne (...) . Spuszczając się
z góry późno w wieczór, stanęliśmy na polanach, gdzie były koliby joasiów. Tak górale w Tatrach

nazywają pasterzów, którzy na cale lato wychodzą na góry z owcami i bydłem (...). Uderzyła mię
tych ludzi zręczna i zwinna postawa; a nade wszystko zastanowił barzo ich ubiór.

Joaś, góral Tatrów, ma wzrost wielki, cala postawa umierzona w dobrym stosunku. Powszeclmie

włos czarny; naturalnie opuszczony; oko żywe i czante, twarz podłużna; w niej rysy zttaczące. Na

nogach bockory, czarnym rzemieniem do lyst w plecionkę rożną przepasywane. Nogawice długie,
opięte, białe, z wierzchu pólkoszule cale czarne, iż z daleka ukazują podobieństwo do glansowanej
kitajki. Na szyi gąbice, to jest kilkanaście sznurków skielek rozmaitych, okrągłych, różnej wielko
ści i różnej farby; czasem mają opustki z gęstych strzępów od góry i od doły, natkane takoż rozma
itymi skielkami. Takie gąbice spina pod brodą albo jaki kamień z dziurkami, przez które przeciąga
ne sznurki, albo też sprzęga mosiężna w czworogran zmienno-kątny robiona. Spod tej, suto kilka

łańcuchów mosiężnych opada mu na piersi. Przy tych wiszą czasem u dołu kamyki różnego
kształtu, różnej farby i rozmaitych zabobonnych znaczeń. IJ innych przy uszach wiszą pęki różnych
śkiel lysnących. Na głowie kapelusz, którego głowica niska; a ma naokoło osadzone sterczące
wielorakie pióra...

Pobyt w Tatrach skłania też Staszica do refleksji o naturze politycznej. Oto po

wejściu na szczyt Łomnicy (którą nazywa Krapakient Wielkim) notuje:
Około pierwszej godziny po południu stanąłem na najwyższym cyplu Krapaku Wielkiego (...).
Te na zachód i na północ aż ku morzom rozlegające się równiny są moją ojczysta krainą. Po mej

rozpościera się najezdników gwałt. Ten, mniemając usprawiedliwić się drugim gwałtem, usiłuje
przeistoczyć cny naród i zniszczyć pamięć i imię Polaków.

Wy, ogromne grobowiska przeszłych wieków! Wy, najtrwalsze pomniki dla wieków przyszłych,
w niedostępną wzniesione wysokość, w obłokach utykając wasze szczyty, wy! zachowacie nie-

zgubne imię Polaków. Żadnym gwałtem ludzkim niedosięgnione, wy zachowacie ten znak i poda
cie to wiekom następnym świadectwo, że pierwszy, co na tych waszych wystrychłych stanął ry-

pach, był Polakiem.

Pozwalamy sobie na te obszerne cytaty ze Staszica dlatego, że przecież nie

bez racji nazywamy go pionierem badań naukowych w Tatrach i pionierem tater
nictwa. W swych wyprawach podejmował trasy - jak na owe czasy - niezwykle
trudne i odkrywcze (m.in. pierwsze wejście na Kołowy Szczyt), spędził w ciągu
kilku sezonów ogółem kilkadziesiąt dni w Tatrach, a jego dzieło „O ziernio-

rództwie Karpatów...”, z którego fragmenty cytowaliśmy, było pierwszą szerzej
znaną publikacją, przybliżającą Polakom świat Tatr.

Tak się złożyło, że autorem pierwszego napisanego w języku polskim prze
wodnika w wycieczkach po Tatrach byl również ksiądz - Eugeniusz Janota

(1823-1878). Postać tyleż niezwykła, ile zapomniana: w'arto przypomnieć kilka

faktów z jego kontrowersyjnego życiorysu. Urodzony w Kętach, w rodzinie
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urzędnika magistrackiego, kształcił się w gimnazjum i na kursie pedagogicznym
w Cieszynie, a następnie w latach 1840-46 studiował teologię w seminarium w

Tarnowie, gdzie też w 1847 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Wakacje po za
kończeniu studiów spędził dość osobliwie - na pieszej wycieczce z Krakowa do

Tatr, które właśnie w 1846 r. zobaczył po raz pierwszy i zachwycił się nimi. Tu
łał się potem po różnych parafiach, usuwany z nich najczęściej z powodów poli
tycznych i uczył w różnych szkołach, aż wreszcie w 1849 r. za zgodą Namiest
nictwa Galicji otworzył przewód doktorski na UJ, a w dwa lata później zdał eg
zamin nauczycielski z niemieckiego i propedeutyki filozofii, by w 1852 r. rozpo
cząć pracę pedagogiczną w słynnym krakowskim Gimnazjum Św. Anny, które

wychowało tak wielu badaczy i miłośników Tatr. Uczył tam języka niemieckiego
i polskiego, historii i geografii, był także katechetą w niższych klasach. Także od

1852 r. zaczął bywać systematycznie w Tatrach tak, że już niebawem stal się ich

pierwszorzędnym znawcą. Przeważnie chodził z przewodnikiem Maciejem
Sieczką i z nim to dokonał m.in. pierwszych wejść na Świnicę, Granaty i Prze
łęcz Szparę. Doktorat filozofii otrzymał w 1860 r. na podstawie wydanej w tym
że roku pracy „Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin”,
gdzie zawarł m.in. mapę Podhala i panoramę Tatr. Był wielkim miłośnikiem

przyrody i już w 1865 r. opublikował broszurę „Upomnienie Zakopianów i

wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz”, a w 1869 r. wspólnie z

Maksymilianem Nowickim przyczynił się do wydania przez Sejm Galicyjski
ustawy o ochronie zwierząt górskich, finansował też z własnej kieszeni działal
ność pierwszych strażników zwierzyny górskiej. Był założycielem i pierwszym
prezesem Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Od 1865 r. działał w

Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, dla której
m.in. robił badania wysokości szczytów i temperatury' źródeł w Tatrach. W 1873

r. współdziałał w założeniu Towarzystwa Tatrzańskiego i był jednym z głównych
autorów jego statutu.

Jako jeden z pierwszych prowadził w Galicji badania etnograficzne, których
efektem była m.in. publikacja „Lud i jego zwyczaje”, badał też pieśni podhalań
skie i notował ich melodie. Zajmował się także historią Żywiecczyzny, Spiszą i

Beskidu Niskiego.
Jego zawodową pasją była germanistyka - był autorem pierwszego polskiego

podręcznika gramatyki niemieckiej oraz wypisów z literatury' germańskiej. W

1871 r. jako pierwszy Polak w'ygral konkurs na stanowisko kierownika katedry
języka i literatury niemieckiej na Uniwersytecie Lwowskim. W 1871 r. został

mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1873 - zwyczajnym na tej właśnie

uczelni.

Złożony śmiertelną chorobą, zmienił wyznanie i przeszedł na protestantyzm,
by móc ożenić się i zostawić po sobie emeryturę kobiecie, z którą miał dzieci.
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28. Ks. Eugeniusz Janota

Dodajmy, że jednym z uczniów Janoty w Gimnazjum Św. Anny byl malarz Wa
lery Eljasz - autor następnego przewodnika po Tatrach.

Jeżeli dwaj dotąd opisani księża przybliżali Polakom Tatry i Podhale, to trze
ci, którego chcielibyśmy teraz przypomnieć, niejako umożliwił swoją działalno
ścią rozwój Zakopanego jako letniska i uzdrowiska. Stworzył także podstawy
cywilizacji w Zakopanem - o ile, oczywiście, przyjąć, że cywilizacja w ogóle do

Zakopanego kiedykolwiek dotarła...

Nazywano go, może z pewną przesadą, apostołem Tatr i misjonarzem Zako
panego. Byl na pewno „właściwym człowiekiem na właściwym miejscu” i jest to

jeden z nielicznych przypadków w dziejach władzy zakopiańskiej, tak świeckiej,
jak i duchownej. Ksiądz Józef Stolarczyk (1816-93), pierwszy proboszcz parafii
zakopiańskiej, byl bez wątpienia człowiekiem wielkiej miary, i to zarówno w

przenośni, jak i dosłownie. Blisko dwumetrowy wzrost, tubalny glos, proporcjo
nalna do wzrostu tusza i siła fizyczna, której zresztą w potrzebie podobno pleban
nie żałował dla dobra swoich rogatych owieczek - wszystko to sprawiło, że dość

szybko Stolarczyk zdobył autorytet wśród górali, co nie było sprawą łatwą, ani

prostą. Pamiętajmy, że w pierwszej połowie XIX stulecia katolicyzm byl na Pod
halu jeszcze dość płytko zakorzeniony i wcale często podszyty animizmem.
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29. Ks. Józef Stolarczyk

Niemal powszechna wiara w demony, boginki i magię, opisywana przez Gosz
czyńskiego i Tetmajera, nie ułatwiała pracy pierwszemu proboszczowi. Niemniej
jednak po kilku latach zjednał dla siebie i dla Kościoła niemal wszystkich para
fian i wszystkie parafianki, a obecna szeroko znana religijność górali jest niewąt
pliwie jego zasługą. Opowiadano o nim, że zbudował w Zakopanem pierwszy
kościół przy ul. Kościeliskiej, że własnymi rękami dźwigał tramy na jego budo
wę. To nieprawda - maleńka świątynia w głównej swej części stała już przed
jego przyjazdem do Zakopanego. Ale Stolarczyk ją powiększył i okrył sławą, a

przede wszystkim - wybudował kościół w sercach zakopiańczyków.
Przybył pod Giewont w grudniu 1847 r. z Tamowa, gdzie był wikarym przy

tamtejszej katedrze. Urodzony w Wysokiej kolo Jordanowa - a więc góral be
skidzki - uzyskał solidne wykształcenie w kolegium pijarów w Podolińcu na

Spiszu, w rozmaitych szkołach węgierskich i w seminarium duchownym w Tar
nowie. Pracował m.in. w Poroninie, gdzie byl pomocnikiem ks. Michała Gło
wackiego - współtwórcy Powstania Chochołowskiego. Wstrząśnięty wydarze
niami rzezi galicyjskiej w Tarnowie, które obserwował pracując m.in. w tamtej
szym szpitalu, chętnie skorzystał z okazji, jaką dawało nowo utworzone probo
stwo zakopiańskie, wywalczone po wielu latach starań w kancelarii cesarskiej w
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Wiedniu przez właścicieli dóbr tatrzańskich, rodzinę Homolacsów. Osiadlszy w

Zakopanem, w dniu 6 stycznia 1848 r. na pierwszej Mszy Świętej w drewnia
nym kościółku został instalowany jako pierwszy proboszcz parafii zakopiańskiej,
obejmującej wtedy Zakopane, Ołczę i Kościelisko. Niebawem po rozpoczęciu
pracy założył pierwszą w Zakopanem szkolę - szkolę parafialną, w której uczyli
zatrudnieni przezeń organiści i on sam. On też pierwszy dostrzegł rodzącą się
„koniunkturę turystyczną” i zaczął namawiać górali do wynajmowania letnikom

pomieszczeń. Nie było to łatwe, bowiem górale z typowo chłopską ksenofobią
odnosili się do przybyszów, choć oczywiście nie mieli nic przeciw ich pienią
dzom. Stolarczyk dobrze wiedział, że najlepszym sojusznikiem diabla w XIX-

wiecznym Zakopanem była wyniszczająca bieda. Jakże często, patrząc dziś na

zasobne, okazale domostwa góralskie, na panoszące się nierzadko, nafaszerowa-
ne dolarami nowobogactwo Podhala zapominamy, że niewiele ponad sto lat temu

ludzka egzystencja pod Tatrami była prawie całkowicie zależna od kaprysów
natury i oscylowała między nędzą a śmiercią głodową. Poza niezwykle cherla
wym z powodów klimatycznych rolnictwem i migracyjnym pasterstwem jedyny
dochód dawała dotąd góralom katorżnicza praca w kuźnickiej hucie czy tatrzań
skich kopalniach rudy oraz bandoska, owo wędrowanie „za Chlebem” wcale nie

do zasobnej w dolary „Hamaryki”, tylko na koszenie do centralnej Polski i na

Węgry. Gdy Michał Bałucki opiewał w wierszu „Dla chleba” niedolę górala,
odchodzącego od stron ojczystych, nie miał na myśli bogatego gazdę, jadącego z

„sifkartą” dorobić się za ocean, lecz nędzarza, który z grabkami i kosą wędruje
do pracy gdzieś nad Wisłę. Wynajmowanie domów letnikom, a także prowadze
nie turystów w góry miało odtąd przysparzać tych „dudków”, których dotychczas
szukano w odległych stronach. Za sprawą proboszcza gospodynie zaczęły stoso
wać podstawowe zasady higieny, uczyły się też gotować tak, by jedzenie mogło
smakować przybyszom.

Na ile zasady gastronomiczne górali odbiegały, by tak rzec, od normy krajo
wej, świadczy fragment listu Tytusa Chałubińskiego z 1873 r.:

Moja Pani wraz z panią Lucyną [Ćwierciakiewiczową, autorka słynnych „365 obiadów” - przyp.

MP] udoskonalają wrodzone talenta tutejszej restauratorki. Pierwszego dnia, na przykład, zapowia
da nam na obiad zupę poziomkową. Jestem zachwycony - podają coś na kształt czerniny. Kosztuję,
słone! oczywiście na rosole! ani weź w usta. Nie idzie!

Za sprawą Stolarczyka górale zaczęli budować nowe domy, przeznaczone

specjalnie na wynajem dla letników. Nie bez wpływu na rozwój tego „przemysłu
letniskowego” był fakt, że sam pleban postawił aż dwa takie budynki: jeden przy
ul. Nowotarskiej (to właśnie tam mieszkał H. Sienkiewicz podczas swego pierw
szego pobytu w Zakopanem w 1886 r.) i przy ul. Chałubińskiego (już nie istnie
je).

Niewykluczone, że decyzja o osiedleniu się w Zakopanem wynikała pośred
nio z jego wielkiej miłości do Tatr. Nie wiemy, kiedy zaczął uprawiać turystykę;
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30. Baranie Rogi i Przełęcz Stolarczyka z Doliny Dzikiej

całkiem możliwe, że już w czasach, gdy byl poronińskim wikarym. Już w drugim
roku swej służby w Zakopanem wszedł na niższy wierzchołek Swinicy (wyższy,
jakjuż wiemy, zdobył prawie 20 lat później ksiądz Janota), w 1861 r. brał udział

w polowaniu, w czasie którego dokonano pierwszego turystycznego przejścia
Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem, a w 1867 r. dokonał - wspólnie z

księdzem Ambrożym Reformatem - pionierskiego wejścia na Baranie Rogi.
Prowadzili go w Tatry doświadczeni znawcy gór, juhasi i „polowace”, zakopiań
scy górale, którzy właśnie przy Stolarczyku uczyli się trudnego fachu przewod
nickiego....

Także w 1867 r. proboszcz odnotował w „Kronice Parafii Zakopiańskiej”:

Dnia 17-o września o godzinie pól do pierwszej z południa wyszedłem ja Pleban z Jędrzejem
Walą, Szymkiem Tatarem, Wojciechem Gąsienicą Kościelnym i Wojciechem Ślimakiem, pierwszy
na Szczyt Lodowaty dotychczas za niedostępny miany, na którym rzeczywiście jeszcze żaden

Tourista nie byl. Tym sposobem byłem już na wszystkich szczytach oprócz jeszcze Gerlachow-

skiego i poznałem cale Tatry.

Myli się, co prawda, zacny proboszcz uważając się za zdobywcę Lodowego,
który po raz pierwszy turystycznie zwiedzili John Bali i Wilhelm Richter w

1843 r., ale i tak jego dokonanie jest godne podziwu. Zauważmy, że nie jest on
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wtedy już młodzieniaszkiem - ma 51 lat. Pisze Stolarczyk, że już poznał prawie
cale Tatry - a jest to rok 1867, czyli musi upłynąć jeszcze sześć lat zanim Zako
pane i Tatry zostaną - jak to się mawia - „odkryte” przez Tytusa Chałubińskie
go...

Na Gerlach wszedł zakopiański proboszcz 22 września 1874 r., w towarzy
stwie Wojciecha Gąsienicy Kościelnego, Wojciecha Giewonta, Wojciecha Roja i

Szymona Tatara starszego. Nie tylko wszedł - ale na szczycie najwyższego wier
chu tatrzańskiego odśpiewał uroczyste „Te Deum...”. Opisał potem swoje doko
nania w ciekawym artykule na lamach „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskie
go”, a my dodajmy w tym miejscu, że byl on dopiero siódmym „Touristą” na

Gerlachu, który zresztą został zdobyty 11 sierpnia 1855 r. przez innego księdza
rozmiłowanego w Tatrach - mieszkającego w Bochni Wojciecha Grzegorzka,
któremu towarzyszyli lekarz Zygmunt Bośniacki i spiscy przewodnicy.

Po doświadczeniach tatrzańskich błahostką były dla księdza Stolarczyka góry
Palestyny, Grecji i Italii, które zwiedzał w 1870 r. w czasie podróży do Ziemi

Świętej. Z dumą notował w „Kronice”: „Wyszedłem na Piramidę [Cheopsa -

przyp. MP] jako góral bez pomocy Arabów, których inni koniecznie potrzebo
wali...”

3 sierpnia 1873 r. ks. Stolarczyk uczestniczył w przyjęciu w zakopiańskim
Zwierzyńcu, które wydal właściciel dóbr zakopiańskich Ludwig Eichborn na

cześć przebywającego w Zakopanem właściciela Szczawnicy Józefa Szalaya.
Wtedy to właśnie kapitan Feliks Plawicki wysunął, entuzjastycznie poparty przez

zebranych, projekt utworzenia stowarzyszenia grupującego miłośników najwyż
szych polskich gór. Powołano wówczas Towarzystwo Tatrzańskie, którego za
sług dla rozwoju turystyki nie sposób przecenić. Zakopiański pleban byl jednym
z najaktywniejszych jego członków, reprezentował interesy Towarzystwa w Za
kopanem poza sezonem turystycznym, zasiadał w jego władzach, a w 1883 r.

został mianowany jego członkiem honorowym.
Był ksiądz Stolarczyk przede wszystkim naturalnym łącznikiem pomiędzy

przyjeżdżającymi do Zakopanego turystami a miejscową ludnością. To na pleba
nii dowiadywano się o wolne mieszkania, proszono też o polecenie dobrych
przewodników. Tutaj też, w przypadku konfliktów, szukano rady i pomocy.

Stolarczyk przyjaźnił się z wszystkimi wybitnymi pionierami tatrzańskimi: z

Chałubińskim (który w 1873 r. wyleczył go w czasie epidemii cholery) chodził w

Tatry, korespondował z Walerym Eljaszem, byl jednym z bohaterów Witkiewi
czowskiej książki „Na przełęczy”. Bliskie kontakty utrzymywał oczywiście także

z innymi duchownymi, odwiedzającymi w owym czasie Zakopane.
A było ich niemało. Wielkie zasługi dla tuiystyki tatrzańskiej położył XIX-

wieczny proboszcz poroniński, ks. Wojciech Roszek (1834-94). Wywodzący się
spod Bochni, w 1870 r. osiadł w Poroninie i przez przeszło 20 lat prowadził ba
dania meteorologiczne na swojej plebanii. Nie tylko pasjonował się turystyką
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tatrzańską, ale także był wybitnym działaczem Towarzystwa Tatrzańskiego. Od
1874 r. byl przewodniczącym Komisji Wykonawczej, która zajmowała się bu
dową ścieżek i pierwszych schronisk Tatrzańskich, m.in. w 1891 r. kierował

budową schroniska nad Morskim Okiem.. Zasiadał także przez wiele lat w zarzą
dzie Towarzystwa Tatrzańskiego.

Podobne zainteresowania miał wspomniany już ks. Wojciech Grzegorzek
(1810-90), mieszkający w Bochni i w Tarnowie, a od 1850 r. przez 15 lat upra
wiający turystykę w Tatrach. W czasie pobytów w Zakopanem mieszkał na ple
banii u ks. Stolarczyka i wspólnie z nim niejednokrotnie podejmował wycieczki
wysokogórskie. Poza zdobyciem Gerlachu, zapisał na swoim koncie trudne wej
ścia na Lodową Kopę, Lodowy, Krywań i Łomnicę. Zajmował się także bada
niami botanicznymi i współdziałał z Komisją Fizjograficzną Krakowskiego To
warzystwa Naukowego. Innym przyjacielem Stolarczyka był ks. Jędrzej Ple-
szowski (1810-76), proboszcz z Bielan kolo Kęt, który mimo pokaźnej tuszy
przez 20 lat chodził po Tatrach, przeważnie w towarzystwie zakopiańskiego ple
bana. To on pierwszy powszechnie znany byl z odprawiania mszy i śpiewania
nabożnych pieśni na szczytach gór. Z powodu wielkiego entuzjazmu dla przyro
dy tatrzańskiej, nazywano go „Królem Tatr” (który to tytuł, jak wiemy, przenie-
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32. Ks. Walenty Gadowski

siono potem na Chałubińskiego). Z tego samego pokolenia i ożywiony tą samą

pasją był ks. Tomasz Trasul (1809-89), znany z literatury pod swym zakonnym
imieniem Ambroży Reformat. Po ukończeniu studiów botanicznych wstąpił do

zakonu franciszkanów-reformatów, ale w ciągu 24 lat jeździł w Tatry, dokonując
kilku pionierskich wejść (jak wspomniane zdobycie ze Stolarczykiem Baranich

Rogów), a także badając rośliny tatrzańskie. Rodakiem Stolarczyka z Wysokiej
kolo Jordanowa i również bliskim jego przyjacielem był ks. Wawrzyniec Augu
styn Sutor (1837-1907), komisarz generalny zakonu augustiańskiego w Polsce,
wybitny turysta i działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, który przez 20 lat zasia
dał we władzach najstarszej polskiej organizacji turystycznej. Ks. Sutor byl auto
rem skromnego, ale pionierskiego „Krótkiego przewodnika do Zakopanego i po
Tatrach”, wydanego już w 1878 r., zajmował się też badaniami etnograficznymi i

opublikował interesujący artykuł „Życie pasterskie w Tatrach”, do dziś stanowią
cy cenne źródło wiedzy o dawnej góralszczyźnie.

Wykaz XIX-wiecznych pasjonatów Tatr zamknijmy przypomnieniem faktu,
iż w 1888 r. na lamach „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” ks. Bogusław
Królikowski ogłosił pod pseudonimem X.Wielkopolanin artykuł „Tatry Polskie
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pomnikiem dla Adama Mickiewicza”, w którym nawoływał do utworzenia Ta
trzańskiego Parku Narodowego.

Okolice Tamowa i Bochni, poza ks. Roszkiem i Grzegorzkiem, dala Tatrom

także innego wybitnego taternika w sutannie: był nim profesor tarnowskiego
Seminarium Duchownego i katecheta szkól średnich, ks. Walenty Gadowski

(1861-1956).
Tak jak wielu innych zapalonych miłośników Tatr, po raz pierwszy przyjechał

do Zakopanego (w 1881 r.) by leczyć się na płuca. Kuracja okazała się skuteczna,
bo ks. Gadowski dożył sędziwego wieku i do późnej starości cieszył się znako
mitą kondycją. Od 1890 r. bywał w Tatrach corocznie, a w 1900 r. wybudował
sobie w Bukowinie willę „Primula” (była to pierwsza willa letniskowa w tej wio
sce). W 1901 r. ks. Gadowski stal się entuzjastą projektu budowy „najhonomiej-
szego” turystycznego szlaku tatrzańskiego - Orlej Perci. Propozycję taką zgłosił
znany ówcześnie poeta, Franciszek Nowicki. Towarzystwo Tatrzańskie niezbyt
entuzjastycznie odniosło się do tego projektu, ale w końcu poparło budowę i

obiecało jej sfinansowanie. Ks. W.Gadowski, w towarzystwie kilku zakopiań
skich taterników i przewodników wyznaczył trasę, dokonując niejako „przy oka
zji” kilku pionierskich wejść w tej okolicy, m.in. pierwszy zdobywając Buczy
nowe Tumie, Kozie Czuby i przełęcz, nazwaną przezeń na cześć przyjaciela-
poety Przełęczą Nowickiego. Niebawem okazało się, że fundusze Towarzystwa
Tatrzańskiego na budowę Orlej Perci były bardzo skąpe i ks. Gadowski ogłosił,
że dzieła dokona na własny koszt, licząc tylko na pomoc ze strony TT. Tak też

się stało i do dziś chodzimy tamtą piękną trasą szlakiem, wybudowanym pod
nadzorem Gadowskiego. On to także, na zakończenie robót, polecił Klimkowi

Bachledzie wmurować w ścianę Zawratowej Turni (Orla Perć budowana była z

Polany pod Wołoszynem przez Krzyżne, Buczynowe Tumie, Granaty, Kozi

Wierch do Zawratu) figurkę Matki Bożej, by patronowała chodzącym tamtędy
turystom.

Chodził w Tatry latem i zimą, dokonując m.in. pierwszego zimowego wejścia
Żlebem Kulczyńskiego na Kozi Wierch oraz od Morskiego Oka na Rysy. Tury
stykę uprawiał do późnej starości i ostatnią wycieczkę odbył (na Giewont i Ka
sprowy Wierch) w wieku 88 lat. Fakt ten upamiętnia tablica, wmurowana w ścia
nę górnej stacji kolejki na Kasprowy w 1996 r. w czasie Rajdu „Solidarności”, w

90-lecie ukończenia Orlej Perci i 40 rocznicę śmierci ks. Gadowskiego. Miejsce
wybrane zresztą mało taktownie: wyprawę na Kasprowy Wierch ks. Gadowski

odbył pieszo...
Także i on działał w Towarzystwie Tatrzańskim, a w latach 1904-05 byl pre

zesem Sekcji Turystycznej TT - późniejszego Klubu Wysokogórskiego. W 1909

r. TT mianowało go swym członkiem honorowym. Turystykę uprawiał także w

innych pasmach górskich, a nawet jest autorem wydanego w latach międzywo-
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33. Orla Perć w Tatrach

jennych „Przewodnika po Pieninach”. Publikował także na tematy turystyczne w

licznych czasopismach.
Taternictwo w jeszcze większym stopniu uprawiał w latach międzywo jennych

ks. Jan Humpola (1889-1958). Góral z Beskidu Żywieckiego (ur. w Suchej),
Tatry poznał już w 1906 r„ ale wspinaczkę zaczął uprawiać w okresie studiów -

w Alpach. W Zakopanem w 1917 r. osiadł na stale, początkowo jako kapelan
austriackiego Czerwonego Krzyża w dawnym Zakładzie dra Chrantca. W listo
padzie 1918 r. był członkiem zakopiańskiej Rady Narodowej u boku „prezydenta
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej” - Stefana Żeromskiego. Po zakończeniu I woj
ny światowej został mianowany kapelanem Kompanii Wysokogórskiej w Zako
panem, a od 1924 r. byl kapelanem sanatorium Czerwonego Krzyża i katechetą w

zakopiańskim gimnazjum. Zaprzyjaźnił się wtedy z Mieczysławem Świerżem,
polonistą z tej samej szkoły i najwybitniejszym może taternikiem polskim lat

międzywojennych. Wspinał się głównie właśnie ze Świerżem i dokonał z nim

wielu pierwszych wejść, m.in. w rejonie Mięguszowieckiego Szczytu, Żabiego
Mnicha i Młynarza. Zasiadał we władzach Sekcji Turystycznej PTT (w latach

1924-28) byl jej wiceprezesem), działał też w Sekcji Ochrony Tatr i gorąco pro
pagował idee ochrony przyrody.



144 Maciej Pinkwart

Szeroko działał społecznie i zawodowo także w samym Zakopanem, gdzie w

latach 1927-32 był dyrektorem gimnazjum „Szarotka”. Przyjaźnił się także z

architektem Karolem Stryjeńskim i wspólnie z nim działał przy powołaniu Towa
rzystwa „Park Sportowy”, którego został prezesem. Jego m.in. zasługą jest wy
budowanie wielkiej skoczni na zakopiańskiej Krokwi. Jego kontakty ze środowi
skiem artystycznym zaowocowały m.in. tym, że w 1925 r. wybrano go prezesem

towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. Działał też w harcerstwie i Towarzystwie
Gimnazjów Sanatoryjnych. Często organizował wycieczki górskie dla młodzie
ży, będąc niejako prekursorem dzisiejszych oazowych spotkań górskich. Cieszył
się zresztą wśród młodych ludzi ogromnym autorytetem, przede wszystkim
dzięki swym wielkim osiągnięciom taternickim.

W 1932 r. Jan Humpola został proboszczem w Kościelisku, a w dwa lata póź
niej prezydent RP, Ignacy Mościcki, powołał go na swego osobistego kapelana.
Przebywał wtedy w Warszawie, ale kontaktu z górami nie stracił i gdy tylko
mógł, przyjeżdżał do Zakopanego i Kościelisk, często towarzysząc prezydento
wi.

Po wojnie, którą przeżył internowany w Rumunii, został w 1946 r. probosz
czem w podhalańskich Szaflarach, ale po dwóch latach ze względu na pogarsza
jący się stan zdrowia został przeniesiony do wsi Liszki pod Krakowem, gdzie
zmarł.

Współcześnie „stan duchowny” nadal jest blisko związany z Tatrami, choć w

dzisiejszych czasach już rzadko spotyka się księży-tatemików. Ale turystyka
górska jest w tym środowisku nadal bardzo popularna, zarówno wśród szerego
wych księży, zakonników i sióstr zakonnych, jak i wśród purpuratów. Szeroko

znane są górskie pasje Karola Wojtyły, który nie wyzbył się ich nawet po prze
niesieniu na wzgórze watykańskie, zakopiańczycy widywali na Rysach kardynała
Franciszka Macharskiego i prymasa Józefa Glempa, a opiekujący się Podhalem

biskup nazywa się Kazimierz Górny...
Szczególną rolę odgrywają pod Tatrami i w Tatrach dominikanie, sprawujący

opiekę nad tzw. duszpasterstwem tatrzańskim. Msze święte odprawiane są nawet

w tak wysokogórskiej okolicy, jak Hala Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów i

morena Morskiego Oka. Stałym i niezwykle popularnym tatrzańskim punktem
duszpasterskim i poniekąd turystycznym jest kaplica Matki Bożej Tatrzańskiej na

Wiktorówkach, nieopodal Rusinowej Polany. Do „dobrego tonu” w środowi
skach turystycznych należy branie tam ślubu, chrzczenie dzieci i odprawianie
rekolekcji - do czego niewątpliwie przyczynia się niezwykła aura, otaczająca
kaplicę, jej legenda oraz osobowość gazdującego w niej ojca Leonarda Węgrzy
niaka, dominikanina i ratownika TOPR. Wybitnym turystą i wielkim znawcą Tatr

byl dominikanin, proboszcz parafii Małe Ciche - ojciec Benedykt Piotrowski

(1921-93), zmarły górską śmiercią w najpiękniejszej okolicy Tatr - nad Ciem
nymi Smreczynami...
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Wielu górali i turystów gromadzi doroczny odpust na Św. Jana, odprawiany w

tradycji pasterskiej na Polanie Chochołowskiej, przy tamtejszej kapliczce. Tury
ści chętnie zatrzymują się także przy dawnej górniczej kapliczce w Dolinie Ko
ścieliskiej, nie wiedzieć czemu nazywanej „Zbójnicką”. Warto pamiętać, że w

dawnych czasach górniczej prosperity tej pięknej doliny, w Starych Kościeli
skach znajdowała się osada górnicza, a przy niej - podobno - niewielki kośció
łek, który dal nazwę dolinie, a niebawem także i pobliskiej wiosce, wcześniej
zwanej Polany, a obecnie - Kościelisko. Niejako turystyczną proweniencję ma

pięknie usytuowana na przedpolu Tatr kaplica witowska na Plazówce. W 1889 r.

grupa księży ze Lwowa, wracając z tatrzańskiej wędrówki, trafiła na Plazówkę i

postanowiła tam urządzać swoje letnisko. Wyjednali ofiarowanie gruntu u Jakuba

Płazy, a odpowiednie fundusze u jego zięcia, Andrzeja Zaborskiego. Duszą
przedsięwzięcia był ks. Jan Stopczyński. Po wybudowaniu kaplicy w 1892 r. -

głównie z funduszy Andrzeja Zaborskiego - opiekował się nią ks. Stopczyński, a

potem - ks. Antoni Bystrzanowski, profesor UJ.

Za zakończenie tego szkicu wypadnie, za czasopismem „Kierunki” z 1985 r.,

przypomnieć fragment kazania, wygłoszonego przez ks. Jana Humpolę podczas
mszy św., otwierającej zakopiańskie Święto Gór w 1935 r. Kapelan prezydenta
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przypomniał, że w Piśmie Świętym góry są wspomniane przeszło 130 razy, a

potem mówił tak:

Pasterz dusz ludzkich, Chrystus Pan, ukochał świat górski i ludzi gór. Naj
ważniejszych tajemnic życia dokonał wśród gór lub na ich szczytach: modli się
często na Górze Oliwnej (...), z siodła górskiego rozlewa potężną strugą na zmę
czone dusze ludzkie osiem błogosławieństw. Na szczyt górski chroni się Chry
stus, gdy Go lud na króla chce wybrać w podzięce za cudowne nakarmienie

wielotysięcznej rzeszy - na wierchu górskim dokonuje się Przemienienie i stąd
mile do nas, miłośników gór, dolata: „Panie, dobrze nam tu być!”.

Krzyż - symbol odtąd święty - dotąd będący w pogardzie, stanął na górze
stracenia - w zboczu górskim sklepiony pękł grób w dniu Zmartwychwstania i z

góry zwycięski Chrystus Pan w niebo wstąpił. Wybrańców swych, co głosić
mieli błogą nowinę światu, wybrał z prostych górali i ludzi jeziora (...). Powiada

Pismo: „Wstępujmy na górę Pana - nauczy nas dróg swoich”...

Stąd może na owych tatrzańskich górach Pana tak wielu jego uczniów wybra
nych przez powołanie - do kapłaństwa i do Tatr.

The Role of Clergymen in Discovering the Tatras

The article focuses on the figures of eminent clergymen who were variously connected with the

Tatras and Zakopane. Stanisław Staszic was primarily interested in the geology and minerals of the

Tatras, yet he became impressed by the beauty of the mountains and by the character of the local

people. In his work On the Geology ofthe Carpathians he first prsented to the Polish readers the

exotic world of the Tatras and diescribed the life of the local people. Another clergyman, Euge
niusz Janota, wrote the first guide to the Tatras in Polish and was a pioneer in ethnographic rese-

arch. He knew the Tatras well, and madę a number of first ascents.

The first parish-priest in Zakopane, Józef Stolarczyk, is a legedary figurę. He settled in Zakopane
in 1848 and began evangelising the local people who had largely preserved old pagan beliefs. He

soon gained great authority and brought almost all people in his parish within the fold of the Ca-

tholic Church. He founded the first school in Zakopane and persuaded the local highlanders to take

in visitors. He built two houses for tourists, and the writer Henryk Sienkiewicz stayed in one of

them. Stolarczyk befriended many prominent persons, and his house was open to visitors. He was

also a good mountaineer and a member of the Tatra Society. He went on mountaineering trips with

famous guides and madę several first ascents. He described his excursion in his Chronicie and in

Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.
The Tatras attracted also other clergymen. Wojciech Roszek, a parish-priest at Poronin, went on

excursion in the Tatras and did meteorological research. Another priest, Wojciech Grzegorzek,
a friend of Father Stolarczyk, often joined him on his Tatra excursion . Father Walenty Gadowski

designed the tourist route along a mountain rangę, known as Orał Perć (Tire Eagle’s Path). He

himself marked the route and supervised its construction. In the 1920s and 1930s, Father Jan

Humpola, a parish-priest at Kościelisko, and later the chaplain of President Ignacy Mościcki, was

a Tatra enthusiast active in many institutions in Zakopane.
Finally, the article tums to contemporary clergymen and to the fascination with the Tatras of

Karol Wojtyła, now Pope John Paul U, and of Cardinal Franciszek Macharski. It refers to the sites

of religious worship in the Tatras, such as Wiktorówki or Polana Chochołowska.
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SZCZEPAN ŚWIĄTEK

MATERIAŁY DO DZIEJÓW PODHALA W ZESPOŁACH
BANKÓW KRAKOWSKICH (1910-1951)

Celem komunikatu źródloznawczego jest poinformowanie przyszłych bada
czy o zespołach i zbiorach banków krakowskich oraz o materiałach w nich wy
stępujących, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie, przy
datnych w studiach nad rolą bankowości regionalnej i lokalnej w rozwoju Pod
hala, oraz nad kształtowaniem i funkcjonowaniem regionalnego rynku kredyto
wego. W monografiach wsi Podhala nie można pominąć roli wiejskiej spółdziel
czości kredytowej1.

Przeglądając dotychczasowe monografie regionalne oraz bibliografie histo
ryczne i prawno-ekonomiczne można zauważyć niedocenianie tej problematyki
w badaniach procesów historycznych zachodzących w regionie. Wymienia się
wprawdzie ich istnienie i funkcjonowanie oraz główne zadania statutowe, w

większości w zespołach władz administracji ogólnej (Starostwa Powiatowe,
Urzędy Wojewódzkie), ale bez szerszej analizy dokumentującej wkład w rozwój
regionalny. Brakuje opracowań o regionalnych rynkach kredytowych. Znaczenie

i rola bankowości regionalnej była doceniana w publicystyce ekonomicznej okre
su międzywojennego.

Materiały źródłowe w zespołach banków krakowskich nie są wystarczające
do pełnego opracowania udziału bankowości regionalnej w rozwoju Podhala.

Zespoły spółdzielczości kredytowej Podhala, oraz innych m.in. komunalnych kas

oszczędności spotyka, się w różnych instytucjach (muzea, banki spółdzielcze,

1 St. I n g 1 o t: Uwagi w sprawie monograficznych badań wsi. .Zeszyty Akademii Ekono
micznej w Krakowie” Nr 70, 1974 s. 33-46, autor rozszerza założenia metodyczne Fr. Bujaka nad

badaniami wsi.



148 Szczepan Świątek

parafie [Kasy Stefczyka], Drukowane sprawozdania trafiały do różnych biblio
tek. W czasopismach związków rewizyjnych nad spółdzielczością kredytową
były zamieszczane obwieszczenia i bilanse. Uzupełniającą kwerendę przyszli
badacze dziejów Podhala powinni przeprowadzić w bankach i spółdzielniach
kredytowych, położonych w regionach bezpośrednio sąsiadujących z Podhalem
oraz w bankach zagranicznych, głównie czeskich2. W powiązaniach kapitału

bankowego nie istniały bowiem uwarunkowania regionalne. Brakuje przebadanej
bankowości lwowskiej.

Omawiane w komunikacie zespoły i zbiory oraz występujące w nich mate
riały źródłowe do Podhala mają opracowane inwentarze ze wstępami3. Zgodnie z

założeniami „metodologii badań regionalnych” masowe akta kredytowe zostały
usystematyzowane w układach terytorialnych (powiat - gmina - gromada), w

miastach według ulic i dzielnic. Zostały także zinwentaryzowane plany budyn
ków i mapy występujące w aktach spraw o pożyczki. Istnieje sporządzony indeks

fotografii nieruchomości (budynków), druków ulotnych oraz akcji.
Giełda Pieniężna w Krakowie funkcjonowała w latach 1919-1939. Człon

kiem Giełdy był także Przemysł Drzewny „Strug” S.A. Zakopane w latach 1912-

1927. Obok dokumentacji związanej z uczestnictwem, zachował się statut z 1921

r. oraz akcje.
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie Oddział w Krakowie Gali

cyjski Stanowy Instytut Kredytowy powstał 3 X 1841 r. Po zmianach organiza
cyjnych w 1869 r. uniezależnił się od Sejmu i Wydziału Krajowego jako Galicyj
skie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, od 1928 jako Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie we Lwowie, z oddziałem w Krakowie. W latach 1945-1950 przepro
wadzono w Krakowiejego likwidację.

W tym zespole zachowały się z terenu Podhala następujące długoterminowe
pożyczki hipoteczne na nieruchomości ziemskie w Maniowych, Szaflarach, Tyl
manowej (1910-1939). Stan zadłużenia majątków ziemskich z Podhala ukazuje
sporządzona przez Bank mapa zadłużeń majątków w Galicji z 1910 r. z podzia
łem według powiatów. Obok wniosku o kredyt i decyzji o przydzieleniu kredytu
długoterminowego z zabezpieczeniem hipotecznym, w aktach występują sporzą
dzane oszacowania, wyciągi z ksiąg wieczystych i gruntowych, korespondencja
w sprawie spłaty kredytów. Zachowane materiały informują o strukturze własno
ści i kondycji ziemiaństwa w regionie.

2 Rozwój turystyki w Tatrach wspierał Bank Legionów Czeskoslowackich w Pradze. Za

pośrednictwem założonego Towarzystwa Komunikacji Autobusowej „Autocar” w Popradzie,
współpracował z Zakopiańską Spółką Samochodową. [W:] „Gazeta Bankowa” 1929, nr 13-14, s.

385. Również właściciele nieruchomości korzystali z usług tegoż banku.

3 Przygotowywany w AP Kraków Przewodnik po zespołach i zbiorach banków krakow
skich eksponuje materiały do badań regionalnych.
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35. Arkusz kuponowy akcji Spółki Akc. Przemyśl Drzewny „Strug” w Zakopanem

Państwowy Bank Rolny Oddział w Krakowie obsługiwał i kredytował tak
że rolnictwo i spółdzielczość z Podhala w latach 1927-1948. Realizował rządową
politykę agrarną. Zgodnie z założeniami miał kredytować drobną i średnią wła
sność rolną, w praktyce korzystały z nich głównie zamożniejsze gospodarstwa.
Współuczestniczył z Bankiem Akceptacyjnym w porządkowaniu zadłużeń rol
nictwa wobec instytucji kredytowych (1933-1939). W latach 1939-1944 czynno
ści bankowe były uzgadniane i konsultowane z powiernikami niemieckimi i z

Centralnym Urzędem Rolnym. Po wojnie kredytował odbudowę wsi i rolnictwa,
realizację reformy rolnej (kredyty dla parcelantów). W okresie 1948-1951 prze
prowadzał likwidację regionalnych instytucji kredytowych.
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O stanie rolnictwa w województwie krakowskim, z uwzględnieniem regionu
Podhala, informują sporządzane sprawozdania i bilanse. Bank popierał rozwój
regionalnej i lokalnej bankowości, które gwarantowały bardziej prawidłowe
(zgodne z potrzebami regionalnymi) rozprowadzanie przydzielanych z banku

kredytów krótkoterminowych.
Pożyczki długoterminowe z zabezpieczeniem hipotecznym pobierali rolnicy z

Podhala. Pochodzą one z lat 1928-1939 (18 pożyczek), głównie na zagospodaro
wanie. W latach 1945-1950 bank ściągał nieuregulowane należności. W aktach

występują odpisy dokumentów własnościowych i dowody ubezpieczenia. Przy
jęty przy porządkowaniu układ terytorialny ułatwia badanie monograficzne
dziejów własności i stanu majątkowego.

Kredyt krótkoterminowy był przyznawany w latach 1932-1938 różnym in
stytucjom: Sekretariatowi Związku Górali Spiszą i Orawy, Ognisku Związku
Podhalan na zagospodarowanie ziem górskich, bankom i spółdzielniom kredyto
wym (Czarny Dunajec, Jordanów, Krościenko, Nowy Targ, Rabka, Zakopane),
kółkom rolniczym (Ciche Górne, Gronków,Groń, Jurgów, Lasek, Ludźmierz,
Łapsze Niżne, Osielec, Rogoźnik, Zaskale), Sekcji Maszynowej Kółka Rolnicze
go (Zaskale), mieszkańcom wsi (Jordanów, Lipnica Wielka, Ratulów, Zaluczne),
Gromadzie Gronków, Składnicy Kola Rolniczego w Zakopanem, Sklepowi Kół
ka Rolniczego (Szczawnica), spółdzielniom mleczarskim (Białka, Szaflary),
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Nowym Targu, Wydziałowi Powiatowemu w

Nowym Targu. Kredyt byl przyznawany na prowadzenie celowej działalności

pożyczkowej (komunalna kasa oszczędności, spółdzielnie kredytowe), na zago
spodarowanie, zaopatrzenie w środki rolnicze, nawozy sztuczne, na mechaniza
cję. Istniało duże zapotrzebowanie na kredyt obrotowy.

Oddział Krakowski PBR przeprowadzał w latach 1948-1951 likwidację nastę
pujących instytucji kredytowych z Komunalnej Kasy Oszczędności Nowy Targ:
Spółdzielczego Banku Handlowego Oddziału w Rabce i Spółdzielni Oszczęd
nościowo-Pożyczkowej „Emeryt” w Zakopanem. W latach 1945-1948 bank fi
nansował i kredytował odbudowę rolnictwa i wsi.

Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Krakowie finansował i kre
dytował w latach 1929-1946 spółdzielczość wiejską z terenu Podhala. W sporzą
dzonej sprawozdawczości podkreśla! potrzebę rozbudowywania bankowości

regionalnej, ułatwiającej rozprowadzanie kredytów zgodnie z potrzebami lokal
nymi. Zachowały się księgi udziałów spółdzielczości wiejskiej oraz materiały
związane z jej oddłużaniem m.in. wykazy imienne dłużników.

„Społem” Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział Wojewódzki w

Krakowie powstał 1 VI 1946 r. z połączenia Banku „Społem” i Centralnej Kasy
Spółek Rolniczych. Obsługiwał i kredytował spółdzielczość wiejską i miejską.
Nadzorował podległą Agenturę w Zakopanem (1946-1948). Działalność jej do
kumentują akta z zakresu nadzoru i kontroli, spraw personalnych, sprawozdaw-
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czość i bilanse m.in. z działalności kredytowej. Informują o kondycji ekono
micznej spółdzielczości na Podhalu. Podobna dokumentacja zachowała się w

aktach nadzoru nad Oddziałem w Nowym Targu (1946-1949). Bank wspierał
działalność Komitetu Popierania Rozwoju Gospodarczego Podhala (1946-1948).
Zachowały się protokoły i sprawozdania Komitetu.

Centralny Związek Spółdzielczy Delegatura w Krakowie zgromadził mate
riały po byłych związkach rewizyjnych nad spółdzielczością wytworzoną w la
tach 1900-1948. Obok akt własnych związków rewizyjnych, w skład zespołu
wchodzą także akta nadzoru rewizyjnego nad poszczególnymi spółdzielniami
oszczędności i pożyczek (od 1924 Kas Stefczyka) z terenu woj. krakowskiego,
kieleckiego i częściowo lwowskiego (620 Kas) oraz towarzystw zaliczkowych i

banków spółdzielczych z terenu Małopolski (71). Obok spraw organizacyjnych
(m.in. z okresu okupacji hitlerowskiej) i sprawozdawczości przeważa w nich

dokumentacja zebrana i wytworzona w ramach nadzoru rewizyjnego (protokoły,
zalecenia i realizacje zaleceń). Sformalizowana i ujednolicona dokumentacja
sprawozdawcza i rewizyjna ułatwia regionalne studia porównawcze. Sprawozda
nia zawierały motto „wspólnym wysiłkiem budujemy przyszłość lepszą, a spra
wozdanie z niniejszego okresu wskazuje nam, czy i w jakim stopniu zbliżyliśmy
się do celu”. Działalność kredytowa była w sprawozdawczości wiejskiej kredy
towej (Kas Stefczyka) rozbudowana o cele zaciąganych pożyczek: na kupno
gruntów, na stawianie budynków, na meliorację, na kupno inwentarza rolnicze
go, przemysłowego, żywego, na spłatę długów, kupno ziemi i inne cele, według
ilości i wielkości. Pożyczki były przydzielane na zakup nasion i nawozów

sztucznych. Dane źródłowe w sprawozdaniach o wielkości wkładów oszczędno
ściowych informują o kondycji miejscowego społeczeństwa. Obok rolników we

władzach tej spółdzielczości spotyka się miejscowe duchowieństwo i nauczycie
li. Pomimo zaleceń o zakazie przekazywania zysków na cele społeczno-
kulturalne regionu, zamiast na fundusz zasobowy, Kasy wspierały stowarzysze
nia lokalne, ochronki, modernizację kościołów i wyposażenie.

Z terenu powiatu nowotarskiego zachowały się akta nadzoru rewizyjnego nad

wiejskimi spółdzielniami kredytowymi: Białka (1929-1939), Bukowina Tatrzań
ska (1930-1938), Chochołów (1928-1939), Czarny Dunajec (1906-1914), Har
klowa (1905-1929), Klikuszowa (1929-1938), Kluszkowce (1929-1939), Ko
ścielisko (1929-1939), Miętustwo (1929-1939), Nowe Bystre (1929-1939),
Ochotnica Dolna (1914-1922), Odrowąż (1903-1938), Ostrowsko (1914-1925),
Pleśna (1929-1938), Poronin (1903-1939), Rabka ( 1929-1942), Szaflary (1929-
1939), Szczawnica (1929-1939), Tylmanowa (1929-1939).

W zależności od potrzeb i specyfiki lokalnej, w działalności Kas występują
zróżnicowania regionalne.

W lepszej kondycji ekonomicznej były „wielostanowe” towarzystwa zalicz
kowe i banki spółdzielcze. We władzach tych spotyka się miejscowych adwoka-
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tów. Do Centralnego Związku Spółdzielczego Delegatury w Krakowie trafiły
odziedziczone akta nadzoru rewizyjnego nad następującymi spółdzielniami kre
dytowymi (Bankami Spółdzielczymi) z terenu powiatu nowotarskiego: Bank

Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu (1930-1938), w Krościenku (1930-1939),
Zakopanem, zwany Bankiem Podhalańskim (1938-1940), nad Bankiem Rolni
czo-Handlowym w Nowym Targu (1925-1939), Towarzystwem Zaliczkowym w

Nowym Targu (1930-1937), Spółdzielnią Finansową Oddział w Rabce (1930-
1942).

W aktach nadzoru rewizyjnego występują odpisy z posiedzeń władz statuto
wych, sprawozdawczość i akta rewizyjne. Posiadały one uprawnienia do prowa
dzenia czynności bankowych. Ich działalność przyczyniła się do aktywizacji
zawodowej miejscowego społeczeństwa i wspierała działalność przemysłowo-
handlową w regionie.

Bank Gospodarstwa Krajowego Delegatura w Krakowie udzielał kredy
tów budowlanych krótkoterminowych mieszkańcom oraz różnym instytucjom w

latach 1925-1939, po 1945 r. wspiera! odbudowę przemysłu. W latach 1948-1955

Delegatura Krakowska przeprowadzała likwidację zaległych spraw bankowych
(w tym kredytowych), likwidując depozyty bankowe.

Bank udzielał pożyczki budowlanej właścicielowi nieruchomości z Bukowiny
(1937-1946), Jordanowa z lat 1925-1950 (2 właścicieli), Krościenka z lat 1927-

1943 (1 właściciel), Nowego Targu z lat 1928-1950 (20 właścicieli ), Poronina z

lat 1936-1947 (2 właścicieli), Rabki z lat 1932-1951 (29 właścicieli) oraz Zako
panego z lat 1928-1952 (35 właścicieli). Obok odpisów z dokumentów prawno-

wlasnościowych, wniosków kredytowych i korespondencji, na uwagę badaczy
zasługują szczegółowe „sprawozdania techniczne z budowy” (na sformalizowa
nych i ujednoliconych drukach) oraz zachowane plany do części budynków. Inte
resujące są oszacowania nieruchomości.

Kredyty budowlane przydzielano w Szczawnicy dla Związku Górników

(1928-1948), na terenie Zakopanego: Lidze Popierania Turystyki (1938), Towa
rzystwu Przyjaciół Młodzieży Akademickiej (1938) z dołączonym szkicem histo
rycznym o działalności sanatoryjnej dla młodzieży akademickiej. Kredyt bu
dowlany przydzielał bank Stowarzyszeniu Pożyczkowemu „Praca i Oszczęd
ność” w Jordanowie (1913-1935) na cele statutowe.

Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Krakowie specjalizował
się w kredycie krótkoterminowym. Kredyt na zagospodarowanie bank przydzielił
właścicielowi nieruchomości z Chabówki (1928), z Rabki z lat 1927-1938 (8
właścicieli), Szczawnicy z lat 1928-1933 (1 właściciel) oraz z Zakopanego z lat

1928-1948 (50 właścicieli). Znaczącą grupę wśród właścicieli nieruchomości

stanowiła inteligencja, kupcy i przemysłowcy. Kredyt pobierał właściciel Domu

Towarowego „Magazyn Uniwersalny” w Zakopanem (M.Statter), Bracia Schiele

i Ska., pierwsza krajowa maszynowa wytwórnia nart i przyborów sportowych
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Sp. z o.o. w Zakopanem (1927-1948), Bank Podhalański w Zakopanem. Istniało

duże zapotrzebowanie na kredyt obrotowy.
W aktach sprawy o pożyczkę krótkoterminową występują następujące rodzaje

dokumentacji: referencje, warunki, wzory podpisów, rejestr handlowy (odpis),
względnie statut, wyciąg hipoteczny, arkusz gruntowy, oszacowanie, polisy
ubezpieczeniowe, kontrakt spółki, protokoły, wniosek kredytowy (przyznanie
kredytu) i korespondencja.

Właściciele nieruchomości z terenu Zakopanego i Rabki kredyty przeznaczali
także na usprawnienie obsługi turystycznej (modernizację pensjonatów i willi).

Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa udzielała różnych kre
dytów właścicielom nieruchomości: z Czorsztyna z lat 1933-1941 (1 osoba),
Nowego Targu z lat 1928-1944 (4 osoby), Rabki z lat 1926-1944 (17 osób), Za
kopanego z lat 1927-1943 (50 osób). W latach 1945-1950 Kasa ściągała nieure
gulowane jeszcze należności. Przedstawiciele inteligencji oraz przemysłowcy
i kupcy stanowili grupę znaczącą wśród kredytobiorców'. Na podkreślenie zasłu
gują oszacowania z planem sytuacyjnym nieruchomości. Do części akt dołączono
fotografie budynków (Rabka, Zakopane).

Na cele inwestycyjne przyznała Kasa pożyczkę długoterminową Polskiemu

Towarzystwu Tatrzańskiemu w Zakopanem (1907-1950), na budowę nowego
kina dla „Sokola” w Zakopanem (1929-1934).

Związek Komunalnych Kas Oszczędności Oddział w Krakowie (1945-
1948), zawiera materiały nadzoru rewizyjnego nad Komunalną Kasą Oszczędno
ści Nowego Targu. Obok bilansów i sprawozdawczości są także źródła do dzie
jów prawno-organizacyjnych (kontakty z Urzędem Bezpieczeństwa), majątko
wym oraz o działalności kredytowej.

Przeprowadzona w latach 1948-1951 reforma bankowa miała na celu

„uchwycenie i skoncentrowanie w bankach całej masy pieniądza obiegowego i

oszczędnościowego, postawienie w ten sposób skoncentrow'anych środków pie
niężnych do dyspozycji centralnego ośrodka planującego, rozprowadzanie ich

zgodnie z założeniami planu produkcji narodowej i planu rozbudowy potencjału
produkcyjnego, kontrola poprzez pieniądz - produkcji i wymiany oraz prowa
dzenie poprzez pieniądz takiej polityki, która jest wyrazem i narzędziem
walki klasowej”4. Banki regionalne i lokalne na terenie powiatu nowotarskie
go zostały zlikwidowane w latach 1948-1951. Uwarunkowania „klasowe” w

polityce finansowej i kredytowej banków występowały do 1956 r.

Kraków 1995. 04.30

4 Wł. Sawicki: Komunalne Kasy Oszczędności na tle dekretu o reformie bankowej.
[W:] „Czasopismo Kas Oszczędności”. R II, 1948, nr 11-12, s. 1 . Sprawa likwidacji banków po
1948 r. zasługuje na odrębne studium historyczno-prawne i ekonomiczne, z wykorzystaniem akt

Naczelnego Likwidatora przy Ministerstwie Skarbu i władz politycznych w tym okresie.
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Source Materiał for the History of the Region of Podhale in Cracow Bank Groupe
(1910-1951)

The source materiał communication gives a list of Cracow bank groups and their archive mate
riał of 1919-1951, which is instrumental in research on the contribution of Cracow banks to the

development of the region Podhale (e.g . in the field of bulding) and on the formation and operation
of the regional credit marked.
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MARIA ŁUKASZCZYK

PODHALAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
W ZAKOPANEM

Bank Podhalański rozpoczął swoją działalność 20 września 1882 roku pod
nazwą „Towarzystwo Zaliczkowe - Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczo
ną poręką w Zakopanem”. Jego założycielami byli m.in. Józef Gąsienica Sieczka,
ówczesny wójt Zakopanego, dr Tytus Chałubiński i dr Andrzej Chramiec. Pełną
inicjatywę założycielską Józefa Gąsienicy Sieczki potwierdza fakt umieszczenia

Towarzystwa w jego domu przy ul. Kościeliskiej, kolo starego kościółka. U pod
staw założenia Towarzystwa Zaliczkowego w Zakopanem leżała potrzeba obsłu
gi i pomocy finansowej ludności na wzór wcześniej już powstałych w kraju in
stytucji finansowych, w tym najbliższej, założonej w 1877 roku w Nowym Tar
gu. Kapitał założycielski pochodził z wpłaconych udziałów członkowskich.

Z chwilą zarejestrowania Towarzystwa Józef Gąsienica Sieczka wszedł w

skład dyrekcji z Maciejem Sieczką i Wincentym Regierem. Dyrektor Józef Gą
sienica Sieczka, jak głosi napis na jego portrecie, „piastował urząd przez 40 lat

położywszy niezpożyte zasługi około tej instytucji”. W skład pierwszej Rady
Nadzorczej weszli następujący członkowie: Wiktor Ciechomski (prezes), Józef

Galleth (zastępca), Jan Walczak (sekretarz) oraz Władysław hr. Zamoyski, To
masz Gąsienica, Wojciech Pach, Jędrzej Pęksa, Maciej Jacina, Wojciech Roj,
Jakub Curuś, Wojciech Giewont, Józef Stoch. Skład dyrekcji i Rady Nadzorczej
nie ulegał zmianie przez szereg lat. W rok po założeniu Towarzystwo liczyło 148

członków. Z księgi uchwal Rady Nadzorczej z 1894 r. można się dowiedzieć, że

członkowie Rady na swych posiedzeniach przydzielali indywidualne pożyczki,
ustalali wynagrodzenia dla pracowników, na bieżąco analizowali sytuację finan
sową Towarzystwa. Pierwsze lata działalności upłynęły pod znakiem dużych
trudności, albowiem ludność miejscowa była uboga a Towarzystwo nie dyspo
nowało dostatecznym kapitałem. Działalność Towarzystwa Zaliczkowego z roku
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36. Sprawozdanie Tow. Zaliczkowego w Zakopanem 1908

na rok rozwijała swoją działalność, wzrastała liczba członków, fundusz udziało
wy, wkłady oszczędnościowe i pożyczki.

W 1900 r. Towarzystwo liczyło 890 członków, a w 1910 r. - 1478. Lata I

wojny światowej nie były obojętne dla działalności Towarzystwa, były bowiem

okresem wzmożonych trudności, zwłaszcza w początkach wojny Towarzystwo
wykazało stratę bilansową. Kolejne lata okresu wojny przyniosły pewne ożywie
nie działalności gospodarczej, widoczne na przykładzie udzielonych pożyczek.
Świadczyło to o wzmocnieniu poczucia narodowego miejscowej społeczności i

nadziei na odzyskanie niepodległości.
Z początkiem lat dwudziestych władze Towarzystwa rozważały możliwość

budowy własnej siedziby. Zakupiono parcelę i w 1923 roku uruchomiono dzia
łalność bankową w nowo wybudowanym budynku, projektowanym prawdopo
dobnie przez Mariana Heitzmana, w stylu zakopiańskim, w którym obecnie

działa Bank Podhalański. Rozwój gospodarczy Towarzystwa, wzrost kapitału
trwałego i obrotowego świadczył o tym, że instytucja zdobyła zaufanie wśród

miejscowej ludności i była przez nią wspierana.
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W 1925 r. Towarzystwo zmieniło statut i nazwę na Bank Podhalański Spół
dzielczy z nieograniczoną działalnością - przedtem Towarzystwo Zaliczkowe.

Od tegoż roku przewodniczącym Zarządu i równocześnie dyrektorem Banku

został Wojciech Krzeptowski, który pełnił tę funkcję do 1938 roku. Ostatnie w

okresie międzywojennym LVII Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 21

kwietnia 1939 roku. Zarząd po wyborach przedstawiał się następująco: Rada

Nadzorcza: Józef Galica (prezes), dr Julian Rajtar (zastępca), Adam Karpowicz
(sekretarz), Wacław Krzeptowski (zastępca sekretarza) oraz 6 członków; Dyrek
cja - Stanisław Wajgiel, Stanisław Roj i Henryk Walczak1. Zasięgiem swej
działalności Bank obejmował następujące gminy i wsie powiatu nowotarskiego:
Bańska, Biały Dunajec, Brzegi, Bukowina, Chochołów, Dzianisz, Gliczarów,
Kościelisko, Małe Ciche, Maruszyna, Międzyczerwienne, Murzasichle, Poronin,
Szaflary. Wielkie Ciche, Witów i Zubsuche. Od 1926 roku Bank Podhalański

prowadził agendy Zastępstwa Banku Polskiego dla inkasa weksli. Pod koniec

okresu międzywojennego ilość członków wzrosła do 2435 osób.

W okresie okupacji działalność Banku została chwilowo przerwana. Po jej
wznowieniu jedyną gotówką, jaką Bank dysponował były spłaty pożyczek i wy
płaty bieżące na rachunki. Na Walnym Zgromadzeniu członków 30 czerwca,

1945 roku dyrektor Henryk Walczak podsumował działalność Banku w okresie

okupacji, i - jak czytamy w protokole tegoż Walnego Zgromadzenia - podkre
ślił, że „dyrekcja i Rada Nadzorcza dołożyła w tym zakresie wszelkich starań, by
umożliwić wypłaty swym członkom i klientom wkładów oszczędnościowych i

powtóre by ożywić kredytową działalność Banku, gdyż tylko w ten sposób
przyjść można było z pomocą członkom potrzebującym pilnie takiej pomocy”.

Po wojnie cały aparat bankowy przeszedł proces dostosowania treści oraz

metod pracy i form organizacyjnych do potrzeb odbudowującego się kraju. Kre
dyt udzielany przez Banki stał się czynnikiem coraz bardziej pomagającym w

odbudowie gospodarki narodowej. W tym okresie Bank powoli rozszerzał swoją
działalność w zakresie udzielania pożyczek, gromadzenia oszczędności, prowa
dzenia rachunków bieżących i czekowych. Wzrosła liczba członków, stan fundu
szu udziałowego i ogólna suma bilansowa. W 1949 roku, na podstawie reformy
bankowej, Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję przejęcia Kasy
Stefczyka w Kościelisku i Poroninie.

W 1950 r. w wyniku zarządzeń Ministra Skarbu, Bank Spółdzielczy został

przemianowany na Gminną Kasę Spółdzielczą i przyjął statut wzorcowy Gmin
nych Kas Spółdzielczych, który określa! przedmiot działania kasy jako „pomoc
w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych chłopów, oraz

ochronę przed lichwą i wyzyskiem”.

1 O Henryku Walczaku zob. Henryk J o s t: Zakopane w czasie okupacji.[Wspomnienia].
Warszawa 1989, s. 86.
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Statut pozbawił GKS prawa przyjmowania wkładów oszczędnościowych na

własny rachunek. Pozbawienie możliwości gromadzenia wkładów wpłynęło na

zmniejszenie funduszy przeznaczonych na działalność kredytową, a tym samym
na sytuację finansową kas, co niekorzystnie odbiło się na działalności naszej
Gminnej Kasy w tych, zamykających się stratą, latach. W tym też okresie zaszły
poważne zmiany w składzie Zarządu Kasy. Z dotychczas urzędujących dyrekto
rów Henryka Walczaka i Tadeusza Darowskiego do Zarządu wszedł ten pierwszy
obok Juliana Filara i Albina Bobaka. Julian Filar został przewodniczącym Zarzą
du i jednocześnie kierownikiem Kasy. W skład Komisji Rewizyjnej utworzonej
w miejsce Rady Nadzorczej weszło 7 osób: Helena Mrowca (przewodnicząca),
Stanisław Szczepaniak (sekretarz), Ludwika Bachleda Curuś, Józef Stoch, (?)
Błachut, Józef Galica,. Wojciech Stopka Borowy, Julian Chojnacki (członkowie).

Od roku 1956 nastąpiła pewna odnowa ruchu spółdzielczego, polegająca na

przywróceniu Kasom Spółdzielczym autentycznego spółdzielczego charakteru.

Wyrazem tego było ustalenie wzorcowego statutu Kas Spółdzielczych, który
został w tymże, 1956 r., przyjęty przez Walne Zgromadzenie delegatów Kasy w

Zakopanem. Statut, oprócz zmiany na Kasę Spółdzielczą, określił również cel

działalności. Celem tym, oprócz niesienia pomocy finansowej w formie poży
czek, było ułatwianie ludności gromadzenia środków pieniężnych i oszczędności,
obrona mało - i średniorolnych chłopów przed wyzyskiem, oraz pogłębienie
form pracy zespołowej i troski o wspólne dobro przez czynny udział członków w

zarządzaniu sprawami kasy. Rozszerzone kompetencje organów samorządowych
Walnego Zgromadzenia i Rady zapewniały pełne prawa do uchwalania, nadzo
rowania, kontrolowania całokształtu działalności Kasy Spółdzielczej.

W miejsce dotychczasowej Komisji Rewizyjnej została wybrana Rada Kasy,
do której weszli przedstawiciele obsługiwanych miejscowości, a mianowicie:

Helena Mrowca (przewodnicząca), Władysław Strączek (zastępca), Andrzej Plu
ciński (sekretarz), oraz 6 członków i 3 zastępców. Członkami Zarządu Kasy byli:
Julian Filar, Roman Walczak, Jan Bachleda Kubański - a zastępcami Jan Sta
choń Grzesiczek, Wojciech Walkosz Strzelec, Józef Stoch.

Organizacyjną, finansową i rewizyjną centralą Kasy był Narodowy Bank Pol
ski Oddział w Zakopanem. Między tymi placówkami istniała ścisła i dobra

współpraca. Dalszym stadium odnowy ruchu spółdzielczego było powołanie na

Krajowym Zjeździe Delegatów w sierpniu, 1957 r., Związku Spółdzielni Osz
czędnościowo-Pożyczkowych - Centrali Organizacyjno-Rewizyjnej Spółdzielni
Kredytowych. Zjazd wskazał, a Związek sprecyzował, kierunek działania Spół
dzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych podkreślając ich rangę i samorządny
charakter. Przywrócono również Spółdzielni prawo gromadzenia wkładów osz
czędnościowych i prowadzenia działalności pożyczkowej z własnych środków.

Spółdzielnia, która po zmianie statutu działała pod nazwą Podhalański Bank

Spółdzielczy w Zakopanem, stała się samorządnym zrzeszeniem członków,
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ZAKOPANE MZ ZIMIE. UUca ^oinówki

37. Ginach Banku Podhalańskiego

prowadzącym działalność finansowo-gospodarczą, mającą na celu podniesienie
poziomu życia mieszkańców obsługiwanego terenu. Członkowie, Rada i Zarząd
zdawali sobie w pełni sprawę, że pozyskana samodzielność samorządu to jedno
cześnie pełna odpowiedzialność za gospodarkę spółdzielni. Jak pisał ówcześnie

pracujący dyrektor Julian Filar, osiągnięcie pozytywnych wyników w działalno
ści Banku należy zawdzięczać współpracy z szerokim aktywem skupionym wo
kół spółdzielni, sprawującym nadzór społeczny nad działalnością gospodarczą i

racjonalnym wykorzystaniem środków i majątku Spółdzielni. Aktywowi prze
wodziła Rada Banku, pracująca od 1963 r. w następującym składzie: Helena

Mrowca (przewodnicząca), Władysław Nędza Kubiniec (zastępca przewodniczą
cego), Władysław Stopka (sekretarz) oraz 9 członków. Rada została wybrana
spośród członków na obsługiwanym terenie obejmującym miasto Zakopane oraz

gromady: Biały Dunajec, Poronin, Zubsuche, Kościelisko, natomiast Zarząd pra
cował w niezmienionym składzie. Podsumowaniem działalności Banku było
wypracowanie, ku powszechnemu zadowoleniu ogółu członków, od 1958 roku

planowanych nadwyżek (zysków). W 1968 r. dyrektor Julian Filar, z uwagi na

zły stan zdrowia, przeszedł na emeryturę. Funkcję prezesa Zarządu powierzono
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38. List Józefa Sieczki do Walnego Zgromadzenia Banku Podhalańskiego

członkowi Zarządu, Janowi Bachledzie Kubańskiemu, a na jego miejsce wszedł

Józef Zwijacz obejmując stanowisko dyrektora Banku.Jan Bachleda Kubański

pełnił funkcję prezesa Zarządu do 1973 r. Z chwiląjego śmierci Bank i miejsco
wa ludność utraciła jednego z najbardziej zasłużonych działaczy społecznych
Podhala. W roku 1973 funkcję prezesa Zarządu powierzono Romanowi Walcza
kowi, który pracował w Banku od 1923 r. Ówczesna dyrekcja Banku powierzyła
mu funkcję kasjera, którą pełnił nieprzerwanie z wyjątkowym poczuciem odpo
wiedzialności przez 45 lat do roku 1968. Równocześnie z wzorowym wykony
waniem obowiązków zawodowych aktywnie pracował w organach Zarządu od

1962 do 1974 r. (zmarł w 1981 r.). Za ofiarną i owocną pracę dla dobra tutejsze
go Banku, Rada Państwa przyznała mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia

Polski. Funkcję prezesa Zarządu Roman Walczak przekazał w 1974 r. długolet
niemu i również bardzo zasłużonemu członkowi Rady, Józefowi Stochowi. Józef

Stoch pracował w organach samorządowych Banku od 1948 do 1981 r. (w tymże
roku zmarł). Przez trzydzieści trzy lata pracy w organach samorządowych wniósł

bogaty wkład w rozwój spółdzielczości bankowej na Podhalu. W 1974 r. nastą
piła zmiana na stanowisku dyrektora, bowiem dotychczasowy dyrektor Józef
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39. Czek wystawiony przez Karola Szymanowskiego

Zwijacz odszedł na rentę a stanowisko to objęła mgr Maria Łukaszczyk, która

pełni tę funkcję do chwili obecnej. Po śmierci Józefa Stocha funkcję prezesa
Zarządu przejął dotychczasowy jego członek, mgr Stanisław Ustupski, który
pełni tę funkcje do 1994 r. W skład Zarządu weszli: Maria Łukaszczyk, Bolesław

Ustupski. Zmiany w składzie Rady Banku, wynikające z kadencji statutowej
występowały na przestrzeni lat, przy czym niektórzy członkowie pracowali w

Radzie przez szereg kadencji.
W latach siedemdziesiątych Bank nadal odgrywał poważną rolę w zaspakaja

niu potrzeb finansowych ludności rolniczej i rzemieślniczej. Stosownie do zmian

w administrowaniu terenami w 1973 r. uruchomiono Oddział Banku w Białym
Dunajcu dla obsługi ludności tej gminy. Wzrastające zapotrzebowanie na usługi
finansowe gmin ma swoje odzwierciedlenie w wynikach działalności gospodar
czej Banku. Obroty globalne na przestrzeni lat 1970-1974 uległy kilkakrotnemu

zwiększeniu, również wkłady oszczędnościowe wykazały wysoki wzrost. Wy
płaty kredytów w latach 1970-1972 charakteryzują się tendencją wzrostową,
natomiast 1973-1974 r. ulegają pewnemu spadkowi, spowodowanemu zmniej
szeniem się ilości członków Banku, w związku z przejęciem obsługi wsi Nowe

Bystre i Kościelisko przez BS w Czarnym Dunajcu. Zmniejszenie rozmiarów
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pomocy kredytowej wpłynęło również na obniżenie poziomu dochodów, a tym
samym wielkość zysku (na uwagę zasługuje fakt, że od 1969 r. Bank nie posiadał
kredytów przeterminowanych i w dochodzeniu. Świadczy to o wzorowo prowa
dzonej akcji windykacyjnej i solidności kredytobiorców).

W omawianym okresie lustracje pozytywnie oceniały całokształt działalności

Banku zarówno w dziedzinie gospodarczej jak i społeczno-wychowawczej
i kulturalno-oświatowej.

Aktywną działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową Banku

notuje się od samego początku jego istnienia. W czasie okupacji hitlerowskiej, z

inicjatywy dyrektorów Henryka Walczaka i Tadeusza Darowskiego, chcąc
przyjść z pomocą biedującym miejscowym artystom zamówiono u nich szereg

prac malarskich, które do dziś przyozdabiają pomieszczenia bankowe. Powierzo
no też mgr inż. Annie Tołwińskiej-Górskiej wykonanie projektu architektury
wnętrz Banku. Gotowy projekt nie został w niepomyślnych powojennych latach

zrealizowany. W tych latach odebrano Bankowi pomieszczenie biurowe na 1

piętrze własnego gmachu. W dawnej sali dyrekcyjnej mieści się obecnie świetli
ca „Biała Izba” Związku Podhalan.

Z wypracowanych zysków Bank przeznaczał dotacje na rozwój oświaty, sztu
ki ludowej, rzemiosła, turystyki i sportu. Finansował wszelką działalność mającą
na celu umocnienie świadomości narodowej. Nie szczędzono również pieniędzy
na cele charytatywne, w tym pomocy dla biednych. Rozwój tego typu działalno
ści obserwuje się od roku 1968, od kiedy to co roku znaczne kwoty z podziału
nadwyżki bilansowej były przeznaczane na działalność społeczno-wychowawczą
i kulturalno-oświatową, między innymi w formie dotacji dla organizacji społecz
nych, młodzieżowych, sportowych i zespołów regionalnych. Finansowano rów
nież kursy, dziecińce letnie, konkursy organizowane we własnym zakresie, wy
cieczki szkoleniowe dla członków, uczniów szkół, samorządu oraz działalność

Szkolnych Kas Oszczędności. Poważną pozycję stanowiły również zapomogi
udzielane członkom znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Nowy kształt naszego Banku został określony statutem uchwalonym przez
Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 1975 r. w oparciu o ustawę z dnia 12

czerwca tegoż roku. Na mocy tej ustawy, w oparciu o Bank Rolny i Centralny
Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych został z dniem 1 lipca
1975 r., powołany Bank Gospodarki Żywnościowej. Przejął on obsługę finanso
wą zespołu działów wchodzących w dziedzinę gospodarki żywnościowej. Zrze
szone w BGŻ Banki Spółdzielcze stały się Bankami indywidualnego rolnictwa.

Stanęły przed nimi zadania unowocześnienia form pracy w kredytowaniu dzia
łalności rozliczeniowo-usługowej i obsłudze obrotu oszczędnościowego. Ban
kom Spółdzielczym powierzono również nowe zadania w zakresie obrotu nieru
chomościami rolnymi a także nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem
ziemi. W związku z wprowadzeniem powszechnego zaopatrzenia emerytalnego
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LVII

SPRAWOZDANIE
BANKU PODHALAŃSKIEGO SPÓŁDZIELCZEGO

Z NIEOGR. ODPOW.

W ZAK OPANEM
PRZEDTEM TOWARZYSTWO ZALICZKOWE

za rok 1938

- GMACH WŁASNY -

Odbito czcionkami drukarni .Polonia* — Zakopane. PI. Niepodległości. — Telefon 12-52.

40. Sprawozdanie Banku Podhalańskiego Spółdzielczego za rok 1938

rolników, działalność Banków rozszerzyła się o nowe zadania, bowiem powie
rzono im prowadzenie ewidencji produkcji sprzedanej dla potrzeb zaopatrzenia
emerytalnego rolników. Rozszerzone zadania dotyczące działalności gospodar
czej i społeczno-wychowawczej Podhalański Bank Spółdzielczy realizuje na

terenie miasta i gminy Zakopane, gminy Biały Dunajec i gminy Poronin. Ten

teren działania w związku ze zmianami administracyjnymi na przestrzeni łat był
powiększany. I tak w 1976 r. Bank przejął obsługę byłej gminy Szaflary a w

1977 teren byłej gminy Kościelisko-Witów. Obsługę terenu Miasta Zakopane i

Gminy Tatrzańskiej oraz Gminy Biały Dunajec realizował przez placówkę ma
cierzystą, Oddział Banku, oraz dwa stałe punkty kasowe. Rozszerzenie kompe
tencji kredytowych wynikających z przejęcia całości obsługi kredytowej indywi
dualnego rolnictwa wpłynęło w latach 1975-1980 na znaczny wzrost sumy wy
płat kredytów i stany zadłużenia. Wzrósł w omawianych latach również stan

wkładów oszczędnościowych, stan funduszu udziałowego i funduszu zasobowe-
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41. Obchody 100-Iecia Banku Podhalańskiego

go. Pełnym obrazem rozwoju działalności jest wypracowanie na przestrzeni tych
lat dodatnich wyników finansowych.

W roku 1982 Sejm uchwalił dwie ustawy - Prawo Bankowe i Prawo Spół
dzielcze. Uregulowały one jednoznacznie podstawowe zasady samorządnego
działania spółdzielczości bankowej. Na mocy wprowadzonych ustaw Walne Ze
branie Przedstawicieli Banku w dniu 12 czerwca 1983 r. uchwaliło statut, który z

wniesionymi później zmianami jest do dzisiaj podstawą naszej działalności.

Określa on, że Bank prowadzi działalność gospodarczą kierując się potrzebami
zrzeszonych członków a także społeczno-wychowawczą, dla stałego podnoszenia
materialnego i kulturalnego poziomu życia swoich członków.

W latach 1982-1986 działalność gospodarcza Banku znacznie się rozwinęła.
Wzrosła o 40 % suma udzielonych kredytów, ogólny stan zadłużenia o 55% a

stan wkładów oszczędnościowych o 172%. Pełnym obrazem rozwoju działalno
ści jest wypracowanie w tych latach zysków, które wzrosły czterokrotnie. Wpro
wadzenie przez BGŻ pewnych ograniczeń kredytowych (limitów) spowodowało
w roku 1987 zmniejszenie rozmiarów działalności kredytowej, tym samym spa
dek poziomu zysku. Od roku 1988 zaznacza się dynamiczny rozwój całokształtu

działalności Banku. Sprzyjały temu istotne zmiany zachodzące w formułowaniu
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funkcji polskiej spółdzielczości bankowej z określeniem jej form działania.

Zgodnie z Ustawą Sejmową Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1990

roku, Bank Gospodarki Żywnościowej zaprzestał wykonywania funkcji Central
nego Związku Spółdzielczego wobec banków spółdzielczych, a stosunki z tymi
bankami, działającymi na zasadzie pełnej samodzielności prawnej i ekonomicz
nej, oparł na dobrowolnych umowach o wzajemnej współpracy.

Proces zmian w funkcjonowaniu spółdzielczości bankowej usamodzielnia go
spodarczo Banki i zmierza w kierunku zwiększenia potencjału ekonomicznego
oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług. Zachodzące zmiany mają odbicie

w rozmiarach działalności gospodarczej Banku Podhalańskiego za roku 1990, co

obrazują poniższe dane:

- wypłaty kredytów wyniosły 6 mld 777 min zł,
- ogólny stan zadłużenia wyniósł 5 mld 227 min zł,
- suma zgromadzonych wkładów wyniosła 4 mld 833 min zł,
- wypracowano zysk w kwocie 607 mld zł.

Osiągnięcie w 1990 r. dodatnich wyników finansowych pozwala na zwięk
szenie stanu własnych funduszy, jak również przeznaczenie znacznych sum na

działalność społeczno-wychowawczą, w szczególności na zapomogi dla człon
ków, dotacje dla organizacji społecznych, działalność Szkolnych Kas Oszczęd
ności. Nad całokształtem działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej
czuwają organa samorządowe Banku Podhalańskiego. W 1990 roku w skład

Zarządu wszedł długoletni członek Rady, Stanisław Woźniak, który pełnił funk
cje członka Zarządu od 1950 do 1994 roku.

Na przestrzeni lat 1991-1995 wprowadzone unormowania prawne miały odbi
cie w statusie prawnym działalności gospodarczej Banku. Zasadnicze zmiany
zapoczątkowała ustawa Prawo Bankowe z dnia 31. 01. 1991 roku, która zwięk
szyła autonomię banków i umożliwiła im poszerzenie zakresu i przedmiotu
działania. Ustawa określiła również ekonomiczne instrumenty sterowania dzia
łalnością banków przez Narodowy Bank Polski.

W 1992 roku prezes NBP zobligował banki spółdzielcze do zrzeszania się w

określonych strukturach bankowych. Podhalański Bank wszedł w strukturę Ban
ku Gospodarki Żywnościowej. W czerwcu 1994 roku Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ.
W celu zbudowania trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej, ustawa

stworzyła nowy stan prawny dla sektora banków spółdzielczych. Podstawę tej
struktury stanowią banki spółdzielcze, które mają obowiązek zrzeszyć się we

właściwym terytorialnie banku regionalnym. Nasz Bank zrzeszył się w Małopol
skim Banku Regionalnym z siedzibą w Krakowie. Bank ten otrzymał w dniu 22.

01. 1996 r. licencję Narodowego Banku Polskiego i zrzeszył 191 banków spół
dzielczych z województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, kielec
kiego, nowosądeckiego, tarnowskiego. Przystąpienie do Banku Regionalnego
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42. Wnętrze Banku Podhalańskiego, 1997

wiąże się z koniecznością płacenia przez banki spółdzielcze określonych sum na

kapitał akcyjny tego banku. Bank nasz ma wpłacić kwotę 1 600 min starych zło
tych.

W omawianym okresie, tj. od 199łdo 1995 r. w Banku Podhalańskim obser
wuje się znaczny wzrost działalności gospodarczej. O tej sytuacji świadczą po
niższe dane:

- wypłaty kredytów wzrosły z 18 190 min st. zł 1991 r. do 35 147 min st. zł

w 1995 r.

- ogólny stan zadłużenia ludności rolniczej i rzemieślniczej oraz podmiotów
gospodarczych wzrósł z 11 575 min st. zł w 1991 r. do 21 293 min st zł w

1995 r.

Trzykrotnie wzrósł stan oszczędności ludności i w 1995 r. wyniósł 29 884

min st. zł. Wzrost działalności gospodarczej wpłynął na sytuację finansową Ban
ku. W roku 1995 osiągnęliśmy dochody w kwocie 13 370 min starych złotych i

wypracowaliśmy zysk w kwocie 1 576 min starych złotych. Na tle sytuacji finan
sowej banków spółdzielczych w całym kraju, których kondycja ogólnie się po
gorszyła, ocena Banku Podhalańskiego jest bardzo korzystna.
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W dniu 31. 12.1996 r. Bank nasz, działając na terenie pięciu gmin: Biały Du
najec, Kościelisko, Poronin, Szaflary i Zakopane, zrzeszał 3 751 członków. Ob
sługę finansową prowadzi przez placówkę macierzystą w Zakopanem i Oddział

w Białym Dunajcu. Zakres usług jest następujący:
- obsługa operacyjna poprzez rachunki bieżące: podmiotów gospodarczych,

rolników, rzemieślników, przedsiębiorstw i osób fizycznych,
- udzielanie kredytów na wszystkie cele dla w/wym. podmiotów,
- przyjmowanie wkładów i lokat terminowych,
Oprócz działalności gospodarczej Bank prowadzi wśród członków działalność

społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową, finansowaną ze środków z

podziału nadwyżki bilansowej, wypracowanej przez Bank. Przeznaczone są one

m.in. na zapomogi dla pogorzelców, dotacje dla straży pożarnych, klubów spor
towych, szkół i dzieci niepełnosprawnych.

Zarząd Banku od 1994 roku składa się obecnie z trzech osób: prezes Marii

Łukaszczyk, z-cy Jana Kobieli i członkini Marii Kwak.

W ogłoszonym w „Rzeczpospolitej” (Nr 286 z 1996 r.) rankingu nawiększych
pod względem kapitałowym Banków Spółdzielczych, Bank Podhalański (na
1500 Banków Spółdzielczych) uzyskał 93 lokatę w kraju, a pod względem dy

namiki kredytów udzielonych w okresie 1994-1995 uzyskał 36 miejsce. Po Ban
ku Spółdzielczym w Nowym Targu jest drugim, najstarszym Bankiem działają
cym na Podhalu.

Aneks

Zakopane 25 kwiecień 1923

Szanowne Walne Zgromadzenie Banku Podhalańskiego !

Przed 40 laty będąc wójtem w roku 1882 w tutejszej gminie, wspomniąlem Śp. Dr Chałubiń
skiemu, że w Nowym Targu założyli Towarzystwo Zaliczkowe, byłoby to bardzo pożądanem, żeby
u nas założyć takie Towarzystwo, ale skąd napoczątek wziąść pieniądze: wtem Śp. Dr Chałubiński

chwyta mnie za obydwa ramiona mocno: bądź spokojny i cicho do przyszłego roku ! Ja sprowadzę
Modrzejewską i urządzimy przedstawienie i pieniądze będą: na przyszły rok jak zwykle przyjechał
Doktór i zaraz po przywitaniu mówi mi: przyjedzie, ale trzeba duży pokój na przedstawienie i

scenę przygotować; nie było dużych sal, więc urządziłem w szkolnej sali, w której obecnie stajnia
jest dla koni. Przyjechała Śp. Modrzejewska, koncert ogłosiliśmy. Śp. Doktór gości pozapraszał
wszystkich, którzy byli w Zakopanem, ja bilety sprzedawał i po obliczeniu była kwota 1400 fl. na

ów czas wielka; pieniądze te złożyłem w gminie zaczem otrzymaliśmy statut dla Towarzystwa
Zaliczkowego, a mając statut zaprosiliśmy członków górali do założenia Towarzystwa; wobec

Notaryusza z Nowego Targu a po zatwierdzeniu statutu przez rząd otworzyliśmy czynność w To
warzystwie, która Dzięki Najwyższemu jak na ów czas rozwijała się pomyślnie. W Towarzystwie
tym byłem pierwszym Kierownikiem aż do czasu wyboru Pana Muchy jako drugiego Dyrektora
controlera, wten czas ja podziękował za stanowisko dodając, że z tym Panem nie będę pracować,
ani nawet mój podpis obok jego podpisu nigdy nie położę; wybrano zatem Kogo innego na Kie
rownika, a co się potem stało to Szanownym członkom wiadomo.
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Po kilku latach ale przyszedł do mnie Śp. Jędrzej Pęksa z paru członkami góralami prosząc mnie,

abym to Towarzystwo nie opuszcza! tylko go ratował; po dłuższym namyśle powiedziałem dobrze,
ale musicie przenieść całą Kancelaryję do mnie, tam gdzie było Towarzystwo założone. Odeśli i

zaraz było ogólne zebranie, na którym mnie wybrano drugi raz Kierownikiem i od tego czasu

jestem do dnia dzisiejszego; a dziś już nie Towarzystwa tylko Banku Podhalańskiego. Będąc obec
nie starszym człowiekiem składam po raz drugi w tej Instytucji te godność w Wasze braterskie ręce

dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i upraszamjak najusilniej bądźcie opiekunami tego Banku, bo

to Institucya u nas w Zakopanemjest bardzo a bardzo potrzebna i użyteczna dla tutejszej góralskiej
ludności.

W dniu dzisiejszym składam również administracyję domu [w] Wasze ręce, którego czekałem

przez długie lata niesypiając po nocach, aby nasza Instytucyja góralska miała dach nad głową, bo

uważam jako pierwszą podstawę bytu każdego interesu, zatem teraz mogę spokojnie spoglądać na

dalsze pomyślne rozwijanie się tej naszej góralskie Instytucyji w Zakopanem czego Jej życzę z

całego serca.

Józef Sieczka

Kierownik i założyciel Banku Podhalańskiego w Zakopanem

Zbiór rękopisów Muzeum Tatrzańskiego sygn. AR/NO 364, k. 25-26. Zacho
wano charakterystyczną pisownię autora.

The Podhale Co-operative Bank in Zakopane

The article on the Podhale Co-operative Bank (Pohalański Bank Spółdzielczy) gives the history
of that institution and mentions a number of people who worked in it and contributed to is growth.
It was founded in 1882 as the Account Society, and among its founders were Józef Gąsienica
Sieczka, the Executive Head of Zakopane, and Dr Tytus Chałubiński. The beginnings of the So
ciety were not very successful as the local population was poor and the Society did not have

enough Capital. In the 1920s the fmancial position of the Society was sufficiently stable to erect its

own office building. It was designed in the Zakopane style and built in 1923. In 1925 the Account

Society was transformed into the Podhale Co-operative Bank which was active in the whole area of

the Nowy Targ District. During the Nazi occupation its operations were stopped, and resumed after

the war. Discussing the activity of the Bank in the post-war period, the author points out its suc-

cessive transformations and personal changes in the Bank Goveming Board and Management.
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ZENON SOBIERAJSKI

GWARY SPISKIE NA POGRANICZU

POLSKO-SŁOWACKIM

Tematem tego artykułu są gwary polskie Spiszu północnego, czyli terenów

między rzeką Białką na zachodzie i Popradem na wschodzie oraz między Dunaj
cem i południowymi stokami Beskidu sądeckiego na północy a miasteczkiem

Kieżmark (po słowacku Keżmarok) na południu. Lokalizację gwar omawianych
pokazuje załączona mapka (ryc. 43).

Na zachodzie gwary północnospiskie sąsiadują z gwarami podhalańskimi aż

po masyw tatrzański. Na północy graniczą one z gwarami wschodniopodhalań-
skimi, pienińskimi, sądeckimi i łemkowskimi (czyli ukraińskimi) po stronie sło
wackiej granicy państwowej i polemkowskimi (po polskiej stronie tej granicy).
Na wschodzie i południowym wschodzie gwary polskie sąsiadują z terenem mie
szanym lemkowsko-słowackim. Na południu wreszcie gwary polskie mają są
siedztwo gwar przemieszanych na miejscu dawnej wyspy ludności niemieckiej,
w okolicach na północ od Kieżmarku, w stronę masywu górskiego Magury Spi
skiej. Na południe natomiast i na wschód od Kieżmarku ciągną się już tylko spi
skie gwary słowackie.

Po polskiej stronie granicy państwowej mamy 14 wsi spiskich należących do

dawnego powiatu Nowy Targ, co pokazuje załączona mapka (ryc. 44). Chodzi tu

o miejscowości następujące: Krempachy, Frydman, Falsztyn, Dursztyn, Trybsz,
Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Niedzica, Kacwin, Łapszanka, Rzepiska, Czarna

Góra, Jurgów i Nowa Biała, leżącajuż na lewym brzegu rzeki Białka.

Po stronie słowackiej największe skupisko ludności językowo polskiej jest w

powiecie Stara Wieś Spiska nad Dunajcem, gdzie mieści się siedziba słowackich

władz państwowych. I tu mamy 14 miejscowości, a zajmują one obszary między
przełomem Dunajca w Pieninach i pasmem górskim Magury Spiskiej. Wymień
my je po kolei: Stara Wieś Spiska, Lechnica, Leśnica, Haligowce, Wielka Leśna
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(dawniej Rychwald), Hawka, Maciaszowce, Zalesie (dawniej Gibel), Hanuszow-

ce, Frankowa, Frankówka (Mała Frankova), Jeziersko, Relów i Hagi.
Drugie co do liczebności skupisko ludności językowo polskiej na Spiszu sło

wackim mamy w powiecie Stara Lubowla (Stara L'ubovńa), wieś i miasto, sie
dziba władz powiatowych. Tu należą następujące miejscowości językowo pol
skie: Drużbaki Wyżne, Drużbaki Niżne, Lackowa, Forbasy, Kołaczków, Stara

Lubowla, Nowa Lubowla, Podsadek i wreszcie tuż nad granicą państwową pol
sko-słowacką dwie wsie: Pilchów i Kacze. Wszystkie te miejscowości (razem

jest ich 10) leżą nad rzeką Poprad lub w jej najbliższej okolicy. Wsie Pilchów i

Kacze od pozostałych wsi nadpopradzkich oddzielone są obszarem wsi ukraiń
skich (łemkowskich), do których należą: Wielki Lipnik i Folwark w powiecie
Stara Wieś Spiska oraz Kamionka, Jarembina, Wielki Sulin, Mały Sulin, Mały
Lipnik oraz polsko-ukraińska wieś Granastów. Wreszcie na południe od Nowej
Lubowli mamy jeszcze ukraińską wieś Jakubiany, a na południe od polskiej wsi

Jurskie - ukraińską wioskę Hodermark. Wszystkie te miejscowości należą do

powiatu Stara Lubowla, z wyjątkiem wspomnianego Hodermarku, który podlega
administracji w Kieżmarku.

Trzecie co do wielkości skupisko ludności językowo polskiej na Spiszu sło
wackim mamy w powiecie Kieżmark (Keżmarok). Należą tu wsie następujące:
Lendak, Wojniany (dawniej Kryg), Słowiańska Wieś (Slovenska Ves), Mały
Sławków, Krzyżowa Wieś i Jurskie. Dawniej do tej grupy należały jeszcze dwie

wsie dodatkowe włączone obecnie do powiatu Wysokie Tatry, mianowicie Jawo
rzyna i Ździar (Żd'ar).

Ludność zamieszkała w miejscowościach językowo polskich zna oczywiście
także język słowacki, wyuczony w szkole, w wojsku, w kościele i ze środków

masowego przekazu, jak prasa, radio i telewizja. Do niedawna jeszcze można

było spotkać nielicznych najstarszych mieszkańców wsi spiskich, którzy pamię
tali dawny urzędowy język węgierski.

Po stronie słowackiej wszyscy mieszkańcy wsi językowo polskich, czyli
mówiący w domu gwarą polską, mówią o sdbie,/« Slowiok, my Slowiocy . Na
tomiast po polskiej stronie granicy państwowej niektóre rodziny we wsiach spi
skich podają się za polskie, inne odwrotnie - za słowackie, chociaż u siebie w

domu mówią z reguły tylko spiską gwarą polską.

Kilka uwag z historii Spiszu

Taki właśnie stan poczucia narodowego jest wynikiem historycznej przyna
leżności Spiszu do Korony Węgierskiej aż do 1920 roku. W związku z tym trze
ba jednak przypomnieć, że początki polskiej kolonizacji na Spiszu sięgają XII

* Zagadnienie świadomości odrębności językowej oraz narodowej mieszkańców wsi języ
kowo polskich nie było przedmiotem badań Autora [red.].
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44. Spiskie pogranicze polsko-słowackie. Schemat podziału administracyjnego
w 1955 r.

wieku. Niemcy przychodzą tu w wieku XIII i zakładają głównie miasteczka, a

ukraińscy Łemkowie napływają na Spisz w wieku XIV, w związku z pasterską
kolonizacją wołoską.

Politycznie w wieku XI i XII cały Spisz należał do Polski, a granica polsko-
węgierska biegła wówczas wzdłuż górnego Hornadu i Wagu. Za Bolesława

Krzywoustego traci Polska większość terenów spiskich, z wyjątkiem wąskiego
pasa nad rzeką Poprad w okolicy Starej Lubowli. W roku 1312 nawet obszar nad

Popradem odpada od Polski na rzecz Korony Węgierskiej, aby po stu latach za

Władysława Jagiełły wrócić do Polski w roku 1412. Odtąd tereny nad Popradem
w okolicy Lubowli pozostają w granicach państwa polskiego aż do roku 1769,
kiedy to Austria zajmuje Spisz, Sądeckie i Nowotarskie, by trzy lata później za
jąć całą Galicję. Był to rok 1772, pierwszy rozbiór Polski. Tak pięknie Austria za

rządów Marii Teresy odwdzięczyła się Polakom za udział ich przodków pod
wodzą Jana III Sobieskiego w odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku, a więc za ura
towanie Austrii przed zalewem tureckim i islamizacją Europy zachodniej.
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45. Lendak. 1978

Dopiero po pierwszej wojnie światowej w roku 1920 Polska uzyskała 13 wsi

spiskich, sąsiadujących bezpośrednio z Podhalem. Natomiast Spisz nadpopradzki
kolo Lubowli należał do Polski od zarania naszych dziejów aż do drugiej poło
wy XVIII wieku z przerwą lat stu, od 1312 do 1412 roku, kiedy to przejściowo
należał do Węgier. Na mocy pierwszego rozbioru Polski Austria wciela okręg
lubowelski wraz z całym Spiszem pozostałym do Korony Węgierskiej. Zanim to

nastąpiło starostwo lubowelskie administracyjnie przez kilka wieków było włą
czone do ziemi sądeckiej, a kościelnie należało do diecezji krakowskiej.

Dzisiejszy natomiast Spisz nowotarski, położony między rzeką Bialką i Du
najcem, podobnie jak Spisz starowiejski między przełomem Dunajca w Pieni
nach i masywem górskim Magury Spiskiej, należał do Polski tylko w wieku XI i

XII, tj. za czasów Bolesława Krzywoustego. Te dwie części Spiszu od XII wieku
aż do roku 1920 nieprzerwanie należały do Korony Węgierskiej.

Gwarowe ślady historii

Śladem językowym tej przynależności Spiszu do Węgier są zapożyczenia wę
gierskie w słownictwie polskich językowo wsi spiskich, np. bogańće 'buty z
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krótkimi cholewkami' z węgierskiego bokancs 'but wojskowy' wobec polskiej
nazwy trzewiki na Podhalu i słowackiej nazwy literackiej topanki. Jeszcze lep
szym świadectwem historycznych podziałów politycznych na Spiszu północnym

jest zasięg nazwy gumbicka (gombicka) w znaczeniu 'guzik', która obejmuje
Spisz nowotarski, starowiejski, kieżmarski, tatrzański, podczas gdy obszary sta
rostwa lubowelskiego od Pilchowa i Kaczego na północ aż po Drużbaki Niżne i

Nową Lubowlę na południu mają małopolską i ogólnopolską nazwę guzik. Wy
raz gumbicka w polskich gwarach spiskich zapożyczony został z węgierskiego
gomb, ale za pośrednictwem słowackiego literackiego gombicka.

O związkach językowych starostwa lubowelskiego z ziemią sądecką świadczą
też inne wyrazy, jak gdowa 'wdowa', szczecina 'owłosienie świni', (krowa) żwię-
kuje 'przeżuwa' zamiast mieryndza w innych polskich językowo wsiach spiskich,
ryjak 'pysk świni' jak w okolicy Nowego Sącza i inne. Związki genetyczne i ad
ministracyjne gwar polskich z okolicy nadpopradzkiej z gwarami Nowego Sącza
widać też w typie bezokoliczników na -zzwrzć zamiast ogólnopolskiego -ować, np.

kupwwać, rachuwać, maluwać, okopuwać, itp. Tu należy wymienić też typ czasu

przeszłego byłjem czy móg jem, wziółjem, który znany jest również w okolicach

Nowego Sącza. Za związkami z Sądecczyzną przemawia także typ czasu teraź
niejszego jo biere 'biorę' zamiastjo bierym z końcówką -m, która pod wpływem
języka słowackiego i gwar słowackich opanowała większość polskich językowo
wsi spiskich.

Z kolei trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie są kryteria pozwalające wymie
nione powyżej 46 wsi pólnocnospiskich zaliczyć do miejscowości językowo
polskich. Zacznę od zestawienia głównych cech opozycyjnych w zakresie obu

języków literackich.

Główne wyróżniki w wymowie między językami polskim i słowackim

Cechy polskie Cechy słowackie

1. Brak nosówek, np. zub, muka, ale

maso, pata;
2. Wymowa grup -la-, -ra, np. zlato,

blato, krava, brada;
3. Spółgłoska h, np. noha, hranica, hotovy;

4. Spółgłoska r, np. rieka, remeń,
remeslo.

Podałem tu najważniejsze kryteria odróżniania języków literackich, polskiego
i słowackiego. Jeśli chodzi o gwary spiskie, to takich różnic można by przy
toczyć znacznie więcej. Wymienię tylko kilka najbardziej typowych.

1. Samogłoski nosowe ą, ę, np. ząb, mą
ka, ale mięso, pięta;

2. Wymowa grup -ło-, -ro-, np. złoto,
krowa, broda;

3. Spółgłoska g, np. noga, granica, golo
wy;

4. Spółgłoska rz, np. rzeka, rzemień, rze
miosło.
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46. Kobieta z Żaru (Ździaru) z córką

5. W obrębie systemu samogłosek łatwą do usłyszenia różnicą jest polskie y

(odziedziczone jeszcze z czasów prasłowiańskich), któremu odpowiada wtórne

słowackie i dopiero od XV wieku, jak w języku czeskim i we wszystkich języ
kach południowosłowiańskich. Tak więc w gwarach polskich słyszymy wymowę

syn, sypać, sydło a w gwarach słowackich s-z/i, s-ipac, szidło. Trzeba tu jednak
dodać, że w słowackim języku literackim mamy także wtórną wymowę i na

miejscu prasłowiańskiego y, ale w pisowni ortograficznej zachowuje się pierwot
ną literę y. Tak więc słowackie literackie zapisy syn, sypat’ czyta się s-in, s-ipat’.

W zakresie spółgłosekjako cechy opozycyjne wymienię różnice następujące:
6. Miękkość polskich spółgłosek wargowych p', b', m', w', wobec stwardnia

łych słowackich p, b, m, w, np. polskie piękny, pietnoście', bioły, bielawy, mięso,
miedza i wieczerza, wieprzek, ale słowackie pekni, petnac; beli, beławi; meso,

medza i weczera, weprik.
7. Miękkość polskich spółgłosek tylnojęzykowych k', g’ wobec słowackich

tylko twardych k (g), np. polskie kierpce, krokiew, słodkie (jagody), drogie (ma
sło), ale słowackie kerpce, krokew, sładke (jahodi), drahe (masło).
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47. Grupa górali z Żani (Ździaru)

8. Spółgłoska/(w) zamiast słowackiego ch, zwłaszcza na końcu wyrazu, lub

zanik zupełny słabego ch, np. polskie spiskie na nogaf, któremu odpowiada sło
wackie na nohach albo polskie spiskie grof (gro), ale słowackie Itrach (polskie
literackie groch).

9. Mazurzenie, czyli wymiana prasłowiańskich i ogólnopolskich spółgłosek
cz, sz, ż w c, s, z, np. polskie spiskie cekać, cysty, sceć (szczotka do lnu), scebel

(w drabinie), żyto, zelazo wobec słowackiej spiskiej wymowy czakac, czisti,
szczec, szczebel, żito i żelezo.

W związku z mazurzeniem w polskich gwarach spiskich trzeba tu wyjaśnić,
że taka mazurząca wymowa panuje w całej Malopolsce, na Mazowszu i północ
nym Śląsku. Taką samą też wymowę mają polskie językowo wsie spiskie, z wy
jątkiem czterech wsi w dawnym starostwie lubowelskim, a mianowicie samej
Starej Lubowli, Podsadku, Kołaczkowa i wsi Jurskie. Nie zna natomiast takiej
wymowy ani słowacki język literacki, ani słowackie gwary spiskie. Chodzi tu

zresztą o innowację wybitnie polską, bo częściowe mazurzenie ograniczone do

wymiany spółgłoski cz w c występuje tylko w języku dolnolużyckim, w dialek-
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tach języka serbsko-chorwackiego i w niektórych dialektach pólnocno-
wschodnio-rosyjskich. Inne języki słowiańskie nie znają mazurzenia w ogóle.

Zróżnicowanie wewnętrzne polskich gwar spiskich

Polskie gwary spiskie można podzielić na trzy następujące grupy podstawo
we:

A. Grupa północno-zachodnia między rzeką Bialką i Dunajcem w byłym po
wiecie nowotarskim po polskiej stronie granicy państwowej;

B. Grupa środkowa pienińsko-magurska w powiecie starowiejskim po stronie

słowackiej;
C. Grupa południowo-wschodnia, nadpopradzka w powiatach: tatrzańskim,

kieżmarskim i starolubowelskim po stronie słowackiej. W obrębie tej grupy wy
różniam trzy podgrupy:

a) podgrupa tatrzańska, do której zaliczam trzy wsie o wyraźnych wpływach
podhalańskich, a mianowicie Jaworzynę, Zdziar i Lendak;

b) podgrupa pograniczna północno-wschodnia, obejmująca dwie wsie, Pil
chów i Kacze;

c) podgrupa centralna kieżmarsko-lubowelska.

Cechy Spiszu nowotarskiego
Grapa północno-zachodnia czyli Spisz nowotarski

1) ma przeważnie lub wyłącznie akcent inicjalny, czyli na początkowej syla
bie wyrazu, jak na Podhalu (np. p'owala, rzadziej powala 'sufit, strop');

2) wymiana każdego końcowego -ch na -/a nie tylko w końcówce -ach, jak
na Spiszu starowiejskim czy kieżmarsko-lubowelskim; słyszymy tu zatem nie

tylko wymowę na nogaf, lecz także grof 'groch' czy mef 'mech';

3) połowa wsi na Spiszu nowotarskim wykazuje silny wpływ tzw. archaizmu

podhalańskiego, czyli wymowę c-isty, s-idlo, z-ito zamiast literackiej czysty, szy
dło, żyto;

4) wymiana końcowego -aj w -ej w rozkaźnikach typu dej, sluhej zamiast daj,
słnhaj na Spiszu starowiejskim;

5) przewaga końcówki podhalańskiej -me w 1. osobie liczby mnogiej czasu

teraźniejszego, np. my niesyme zamiast końcówki -my (my niesymy) na Spiszu
starowiejskim.

Cechy wspólne Spiszu nowotarskiego i starowdejskiego
Cechy wspólne na Spiszu nowotarskim i starowiejskim są następujące:
1) zachowanie w pełni tzw. a pochylonego na miejscu dawnego a długiego,

frcwcz 'trawa', staro baba zamiast literackiego starcz baba;

2) wymowa samogłoski o w przedrostku naj- w stopniu najwyższym przy
miotników i przysłówków, np. nojlepsy 'najlepszy';
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48. Spiszacy przed kościołem w Kacwinie

3) zwężanie dawnego a długiego w u(ó) przed spółgłoską nosową, czyli typ
mum-mume (mumy):

4) mazurzenie we wszystkich miejscowościach, a więc wymowa cysta syja,
żaba;

5) zachowanie staropolskiej wymowy rż (rsz), np. rzeka, rzemień',

6) zachowanie w pełni miękkich spółgłosek wargowych i tylnojęzykowych, a

więc wymowa typu piekne dźwiere 'piękne drzwi' i wymowa typu słodkie (jab-
ko), drogie (zboze);

7) słowacka końcówka -m w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejsze
go typujo niesym 'ja niosę';

8) polska końcówka -my w 1. osobie liczby mnogiej rozkaźnika typu podźmy!
'pójdźmy!';

9) upowszechnienie spółgłoski tematowej -z- lub -c- zamiast -g- lub -k- w ca
łej odmianie typu jo mozym - my mozymy - óni mozóm, zamiast polskiego lite
rackiegoja mogę - my możemy - oni mogą;

10) rozróżnianie form męskoosobowych od rzeczowych w 3. osobie liczby
mnogiej czasu przeszłego typu chłopi byli, ale baby były.
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Jak widać z tego zestawienia, więcej jest cech wspólnych dla Spiszu nowotar
skiego i starowiejskiego niż cech różniących te północne stoki Magury spiskiej,
albo inaczej mówiąc, obszary Podmagurza północnego. Wynika z tego, że Spisz
nowotarski i starowiejski można traktować nawet jako jedną całość, przeciw
stawną wobec Spiszu kieżmarsko-lubowelskiego, czyli terenów Podmagurza
południowego.

Cechy Spiszu kieżmarsko-lubowelskiego
Polskie gwary doliny nadpopradzkiej, czyli Spiszu kieżmarsko-lubowelskie

go, wyróżniają się przede wszyskim cechami nowszymi, tj. wpływami słowacki
mi lub ukraińskimi, jak na przykład:

1. stwardniałe r zamiast rż (rsz) w większości wsi, tj. typ dżwere zamiast

dżwierże 'drzwi';
2) stwardniałe k, g, zamiast miękkich k', g' a więc wymowa słodke (jabko),

drogę (zboze) zamiast słodkie (jabko), drogie (zboze)-,
3) stwardniałe p, b, m, w, zamiast odpowiedników miękkich, np. znów dźwer

ze zamiast dżwierże, wyjątkowe berymy zamiast bierymy (literackie 'bierzemy');
4) częściowy zanik tzw. a pochylonego czyli wymowa stara baba jak w pol

skim języku literackim a nie staro baba, czy trawa a nie trowa, ale tylko w czte
rech wsiach powiatu lubowelskiego, a mianowicie w Drużbakach Wyżnych i

Niżnych, w Lackowej i w Forbasach;
5) zanik mazurzenia, ale tylko w trzech wsiach powiatu lubowelskiego, tj. w

Podsadku, w Starej Lubowli i w Kołaczkowie oraz we wsi Jurskie z powiatu
kieżmarskiego;

6) wyrównanie pod wpływem słowackim formy rzeczowej w liczbie mnogiej
czasu przeszłego według formy męskoosobowej, czyli typ chłopi byli i baby byli
zamiast baby były, ale tylko w ośmiu wsiach;

7) ekspansja słowackiej końcówki -me w 1. osobie liczby mnogiej czasu te
raźniejszego, wypierającej dawne końcówki polskie -ma lub -my, a więc typ my

niesyme w sześciu wsiach kieżmarsko-lubowelskich zamiast typu my niesymy w

sześciu innych wsiach tego okręgu lub typu my niesyma w czterech wsiach doli
ny nadpopradzkiej;

8) zachowanie polskiej końcówki - ę (e) w 1. osobie liczby pojedynczej cza
su teraźniejszego, czyli typ jo niese, jo biere, jo rozumie w sześciu wsiach po
wiatu lubowelskiego, podczas gdy cały pozostały Spisz językowo polski ma for
myjo niesym,jo bierym,jo rozumiym, pod wpływem języka słowackiego;

9) dwojaki typ wyrównywania spółgłoski tematowej w 1. osobie liczby poje
dynczej i w 1. osobie liczby mnogiej od czasowników mających końcowe spół
głoski tematowe tylnojęzykowe -g lub -k, według wzorujo mogym - my mogymy
- óni mogóm albo według wzoru jo mozym - my mozyma (-me-) - óni mozóm.

Pierwszy wzór słyszymy w sześciu wsiach powiatu lubowelskiego (Drużbaki
Wyżne i Niżne, Lackowa i Forbasy, Pilchów i Kacze), drugi natomiast w pozo-
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49. Mieszkańcy Kacwina

stałych wsiach spiskich, położonych zarówno na południe jak i na północ od

masywu Magury Spiskiej.

Obce wpływy językowe w polskich gwarach spiskich

Do drugiej wojny światowej tylko Spisz nowotarski i starowiejski były pod
względem językowym okręgami stosunkowo jednolitymi, bo wsi ukraińskich na

Spiszu nowotarskim nie było w ogóle, a po stronie słowackiej w powiecie staro-

wiejskim były i są trzy wsie ukraińskie. Na zachodzie w sąsiedztwie Frankowej i

Frankówki leży wieś ukraińska Ostumia, a na wschodzie tegoż powiatu, w są
siedztwie Leśnicy i Haligowiec są dwie wsie ukraińskie, tj. Wielki Lipnik i Fol
wark. Wsi słowackich i niemieckich nie było tam wcale.

Inaczej było w powiatach kieżmarskim i lubowelskim. Tu była mozaika wsi

językowo polskich, niemieckich, ukraińskich i słowackich. Po ostatniej wojnie
dawne miejscowości językowo niemieckie zamieniły się w językowo przemie
szane, w związku z ucieczką ludności niemieckiej razem z armią niemiecką pod
naporem armii radzieckiej. Ludność ukraińska (łemkowska) pozostała we wsi

Hodermark w powiecie kieżmarskim oraz w sześciu wsiach w powiecie lubowel-
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skini. Chodzi tu o wsie: Jakubiany, Kamionka, Jarembina, Mały Lipnik, Mały
Sulin, Wielki Sulin oraz o mieszaną wieś polsko-ukraińską, Granastów. Na

wschodzie powiatu lubowelskiego w bezpośrednim sąsiedztwie wsi polskich i

ukraińskich były i są dwie najbliższe wsie czysto słowackie, Plawnica i Gro-

mosz.

W tym stanie rzeczy, jest rzeczą zrozumiałą, że w polskich gwarach spiskich
- oprócz wpływów słowackich - widoczne są do dziś pewne wpływy ukraińskie,
niemieckie, a nawet węgierskie.

Wpływy słowackie

O niektórych fonetycznych (czyli wymawianiowych) wpływach słowackich

na polskie gwary spiskie były już wzmianki powyżej. Dotyczyły one na przykład
zaniku polskiej wymowy rzemień na rzecz słowackiej remeń albo zaniku wymo
wy piękny pod wpływem słowackiej pekni. Były też powyżej uwagi o morfolo
gicznych wpływach słowackich w obrębie koniugacji typu jo mozym - my mozy-

me - óni mozóm. Dorzucić tu zatem trzeba kilka przykładów na wpływy słowac
kie w zakresie deklinacji czyli odmiany rzeczowników, zaimków i liczebni
ków, jak np.:

a) końcówka -och (-of) w miejscowniku liczby mnogiej rzeczowników typu w

rękoch (w rękof) zamiast w rękach',
b) odmiana len - lenu zamiast len - lnu',

c) dopełniacz od zaimka nikt: nikego zamiast nikogo',
d) typ dwa krowy zamiast dwie krowy',
W zakresie słowotwórstwa można tu wskazać na trzy przykłady:
a) przymiotnik szkolski zamiast szkolny;
b) stopień wyższy przymiotnika lekszy zamiast lekciejszy:
c) przysłówek dziśka zamiast dzisiok lub dziś;

Tylko przymiotnik szkolski zdołał opanować także powiat starowiejski. Pozo
stałe występująjedynie w powiatach: tatrzańskim, kieżmarskim i lubowelskim.

Do słownikowych wpływów słowackich zaliczam przykłady następujące:
a) olowrant zamiastjuzyna 'podwieczorek';
b) kazatelnica zamiast kozanica 'ambona';
c) spowiedelnica zamiast sluchanica, sluchalnica lub słuchadelnica 'konfe

sjonał';
d) brunić zamiast skrudlić lub brumiwać, 'bronować';

e) krajczirka zamiast swocka i krawcyno 'krawcowa';

f) potargany i roztargany zamiast podarty i zdarty;
g) liczebnikpetnac zamiastpietnoście;
h) liczebnik dwaceć zamiast dwadzieścia lub dwaścia.

Tylko dwa z tych wyrazów zdołały przeniknąć na obszary leżące na północ od

Magury, przy czym jeden z nich, potargany, opanował cały Spisz starowiejski aż
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3) Uprawa. i obróbka lnu

Opo wia<lata kobieta lat, !15 '/■Drużbak Niżnych (lud, Rtie-

bayyj jiiżńe). Zapisałam w 1931 r.

Na jar muśi ,w yo zaśać, a potym, jay ón urośńc,
to śe yo musi brać, jak śe oybcfc, to śe yo muśi rafoć
s ty) ylucek na rafo, potym śe yo do vody niuśt zamo-

e.yć do mocydla, a potym jay o u umokńe, to śe yo muśi

śnmimoymyć na voje, a potym śe yo muśi stajać ('układać
w kopki’) aa role, a potymjak śe yojus oysiisy, to yo muśi

zaś pozbyruć, a potym pukać s kilofym na pukurńi (ltwa,
co śe yo położy), potym, jak śe yo vypnka,to śe yo tre.ua

koace (koacka 'miejlYuiai), a poiym jap jes jus eylnrty,
to śe muśi pryś na kówfeU, a potym jayjus poprcńjnny,
to śe muśi varić lote pfenęe. a jak. potym śe oysusy,

to śe muśi spalać na spule, a jak śe naspulu, to śe muśi

snuć, a potym jak śe osunjc, to muśi na krosna navi-

nuńć i jdntno robić talie, jay moje, jak śe oyrobi płatno,
to śe muśi bylić pri ooje, to zeńske polyoajam vodum.

50. Tekst gwarowy z Drużbak Niżnych

do Pienin, a drugi, liczebnik dwaceć, jedynie połowę jego terenów. Reszta wy
mienionych pożyczek słownikowych cechuje wyłącznie obszary południowe, tj.
powiat tatrzański, kieżmarski i lubowelski.

Wpływy słowackie lub ukraińskie

Tu wymienić wypadnie takie pożyczki, które mogły się zadomowić w gwa
rach polskich dzięki zarówno wpływom słowackim jak i ukraińskim, zależnie od

miejscowości. Należą tu przykłady następujące:
a) selza, sołza, sylza i syłza zamiast łza lub skwiercka',

b) błycha, blycha i blecha zamiastpcha,jpa i pa 'pchla';
c) błoszczyca i bloszczica zamiastpłoscyca 'pluskwa';
d) duha zamiast tynca 'tęcza';
e)jar,jor,jorż ijorz (rodzaj żeński) zamiast wiesna lub wiosna',

f) przysłówek ograniczający lem, lym lub lyn zamiast polskiego gwarowego

jacy, jyno i ino 'tylko'.
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Większość tych wpływów słownikowych zdołała opanować tylko część wsi z

powiatu tatrzańskiego, kieżmarskiego i lubowelskiego. Jedynie warianty selza,
solza, sylza i syłza zdołały przeniknąć poza masyw Magury do trzech wsi po
wiatu starowiejskiego, a przysłówek lem, lym, lyn do dwóch miejscowości w

powiecie starowiejskim oraz do pięciu wsi ze Spiszu nowotarskiego, gdzie może

być także wynikiem przejęcia wzorców z ukraińskiej wsi Ostumia a niekoniecz
nie wpływów słowackich.

Wpływy wyłącznie ukraińskie

Wpływów wyłącznie ukraińskich w polskich językowo wsiach spiskich ma
my mało, a ich zasięgi przestrzenne są niewielkie. Wymienię następujące:

a) zwężanie nie akcentowanego o do u, np. ubora zamiast obora 'podwórze
gospodarskie1, występujące głównie w powiecie lubowelskim, a przypominające
zwężanie o do u pod wpływem silnego akcentu wydechowego w sąsiednich gwa
rach Łemków ukraińskich, jak na przykład w wyrazie ukraińskim żuł'udok 'żołą
dek';

b) przyrostek -ok w wyrazie czolnok (zamiast form czolnek, czołnyk lub cółno

'łódka'), który stwierdziłem w Starej Lubowli i w sąsiednim Podsadku;

c) formy umer - umerla zamiast umar - umarła i konopie zamiast konopie,
zapisane w Podsadku;

d) nazwę jafery (zamiast borówki 'czarne jagody'), którą słyszałem w Pilcho-

wie nad Popradem, blisko Piwnicznej i Krynicy.
Wpływy niemieckie

Niemieckie wpływy językowe na polskie gwary spiskie przejawiają się tylko
w słownictwie, a najczęściej stwierdzałem je w powiatach kieżmarskim i lubo
welskim. Lokalizacja zapożyczeń z języka niemieckiego przede wszystkim w

powiatach kieżmarskim i lubowelskim odpowiada procentowemu nasileniu lud
ności niemieckiej w tych powiatach w okresie międzywojennym. W dawnym
bowiem powiecie kieżmarskim było wówczas 56% Niemców, a w powiecie lu
bowelskim 12%, podczas gdy na Spiszu starowiejskim i nowotarskim nie było
ich wcale. Chodzi tu o wyrazy następujące:

szpigło 'lusterko' (z niem. Spiegel), szingei lub szindel 'gonty' (z niem. Schin-

del), szamerlik 'stołek' (z niem. Schamel), szwela 'przycieś' (z niem. Schwelle),
banty 'jętki poziome' (z niem. Band), fosecka 'szuflada' (z niem. Fass), loch 'piw
nica ziemiankowa' lub 'piwnica murowana' (z niem. Loch), lytry 'drabiny sienne

na wozie' (z niem. Leiter) - wyraz znany na całym polskim Podkarpaciu, ruła

'dawny komin do poddasza' (z niem. Rohr), pupka 'źrenica' (z niem. Puppe 'lal
ka'), szmytnia 'kuźnia' (z niem. Schmied 'kowal'), gater 'tartak' (z niem. Gatter

'ts.') klej-kleju 'koniczyna' (z niem. Klee r.m.) 'koniczyna', makaber 'chrabąszcz'
(z niem. Maikafer) zamiast polskiego gwarowego chrząszcz; apsztok albo auf-
sztok 'próg wozu' (z niem. Achsenstock), szala albo sola, solo 'nasad wozu' (z
niem. Schale), szafel, szaflik 'ceber' (z niem. Schafel), wierteł, wiertelik 'naczynie



184 Zenon Sobierajski

do mierzenia zboża' (z niem. Vierteł), obrant 'podwieczorek' (z niem. Halbera-

bend), Sznajder 'krawiec' (z niem. Schneider), sprysa 'pychówka czyli długie
wiosło do odpychania łodzi od dna rzeki' (z niem. Spriess 'drąg'), halunder,

holynder 'bez pachnący' (z niem. Holunder 'bez czarny, dziki') i inne.

Wpływy węgierskie
Typowy na Spiszu wyraz gazdowstwo 'gospodarstwo' pochodzi od węgier

skiego gazda 'gospodarz'. Swój szeroki zasięg przestrzenny na Spiszu językowo
polskim zawdzięcza ten wyraz zgodności z gwarami słowackimi i słowackim

językiem literackim. Wyraz gazdówka, obcy dla sąsiednich gwar słowackich,
spotykałem tylko na sąsiednim Podhalu. Szeroko znany jest też węgierski wyraz
somar 'osioł' w polskich gwarach spiskich od Dunajca aż po Kieżmark. Inne po
życzki węgierskie mają zasięgi mniejsze lub zgoła ograniczone do pojedynczych
tylko miejscowości. Do tych ostatnich należą wyrazy następujące:

antałek, jantołek 'beczułka' z węg. antalag;
orgowina 'bez pachnący' z węg. orgonavirag;
gyniur, ganior albo goniur 'gąsior' z węgierskiej nazwy gunar o tym samym

znaczeniu, która występuje też w słowackim języku literackim;

patkań 'szczur' z węg. patkany, za pośrednictwem wschodnioslowackiego ty
pu patkań; wyraz ten zapisałem tylko w Krzyżowej Wsi w powiecie kieżmar
skim.

O innych pożyczkach węgierskich, jak gumbicka czy gombicka albo gumpka
'guzik' lub bogańcie 'buty z krótkimi cholewami' była już mowa powyżej. Zapo
życzenia te wynikły z długiej przynależności politycznej Spiszu nowotarskiego,
starowiejskiego i kieżmarskiego do Korony Węgierskiej.

Spisz Dialects on the Polish-Slovak Borderline

The article concems the Polish dialects of the northem Spisz region, which belong to the dialects

of Little Poland (Małopolska), used in 14 villages on the Polish side of the border and in 32 villages
on the Slovak side. AU villages were settled in the result of the Polish colonisation of the region
which dates back to the twelfth century, and is thus earlier than the German colonisation of the

thirteenth century and the Ruthenian colonisation of the fourteenth century. Poland, which control-

led the whole region of Spisz in the eleventh and twelfth centuries, lost most of it, as well as the

areas on the Poprad River, in 1312 to the Kingdom of Hungary. Poland regained those territories in

1412 and kept them until their treacherous occupation by Austria in 1769. In 1920 Poland gained
13 villages in the Spisz region which were contiguous to the Podhale region and had belonged to

Hungary after the twelfth century. The author discusses the impact of history on the vocabulary (the
linguistic influence of Hungary and of the Polish region ofNowy Sącz), explains major pronuncia-
tion differences between Polish and Slovak dialects, and discusses the diversity of the Polish dia
lects of the Spisz region; he differentiates three basie types of these dialects and points to the shared

features and differences; finally, he outlines the Hungarian, Ukrainian, German and Hungarian
linguistic influences on the Polish dialects in Spisz.
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BARBARA JANKOWSKA

DREWNIANE DZWONNICE DO ODGANIANIA

CHMUR BURZOWYCH

Pamięci prof. Juliusza Zborowskiego

Tytułem wstępu

Państwo Irmina i Juliusz Zborowscy to była moja najbliższa rodzina. Pani Ir
ina była siostrą mojej mamy, stąd moje powiązania z Muzeum Tatrzańskim były
niemal od kolebki, bo już w drugim roku życia bardzo często wchodziłam po
schodach na drugie piętro budynku w odwiedziny do cioci i wujka. Rodzice wte
dy mieszkali przez kilka miesięcy w willi „Krywań” stojącej wówczas naprze
ciwko Muzeum. Później, co roku następowały przyjazdy do wujostwa i najwięk
szą radością dziecka były codzienne odwiedziny misia w sali wystawowej z wuj
kiem Julkiem. Takie same odwiedziny razem z ukochanym „Wujeczkiem” wiele,
wiele lat później były radością mojej córeczki, która z niecierpliwością na nie

czekała - a zawsze była też wtedy jakaś bajka o misiu. A gdy miała już 7-8 lat

malowała, pod okiem Pani Heleny Średniawy, obrazki na szkle dla „Wujeczka”,

który z wńelką powagą na zakończenie pobytu urządzał wystawy tych „dziel” w

kancelarii.

Innymi oczami patrzyłam już na wujostwo Zborowskich, w idząc ich wielkie

oddanie Muzeum w każdej okoliczności, gdy po powstaniu warszawskim miesz
kałam u Nich przez rok. Wtedy nawiązała się serdeczna przyjaźń z Wujkiem, już
bardziej dojrzała - podobna do takiej, jaką darzył wiele bliskich sobie osób przy
chodzących na pogawędki do kancelarii muzealnej. Dowodem tego było powie
rzenie mi porządkowania i segregowania pewnych materiałów muzealnych. Już

jako studentka etnografii, podczas praktyki w Muzeum Tatrzańskim i w wielu

późniejszych rozmowach z dyr. Zborowskim poruszaliśmy temat badań tereno
wych nad kulturą ludową Podhala. Wówczas dyrektor wskazał mi kilka zagad
nień, które powinny być zbadane i gorąco zachęcał do tego, między innymi
zwrócił uwagę na stojące samodzielnie drewniane dzwonniczki i ich funkcję. Po
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51. Polski Atlas Etnograficzny. Mapa podkładowa

wielu latach podjęłam ten temat w badaniach Polskiego Atlasu Etnograficznego,
których wyniki przedstawiam w poniższym artykule.

Drewniane dzwonnice przeciwburzowe

Zwyczaj rozpędzania chmur burzowych i gradowych przy pomocy głosu
dzwonów byl i nadal jest jeszcze rozpowszechniony w kulturze ludowej na tere
nie Polski. Chmury burzowe odgania się dzwonkiem ręcznym (loretańskim) lub

zawieszonym na drzewie, slupie lub na wieży - dzwonnicy, wierząc w apotro-

peiczną, magiczną moc ich dźwięku. Wierzenia w tę funkcję dzwonów sięgają
czasów starożytnego Rzymu1, żywe są w średniowieczu - o czym świadczy od-

i J. G a j e k, Dzwonniczka do odganiania burz gradowych. „Lud” 48: 1963, s. 445.
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52. Mapa rozmieszczenia dzwonnic drewnianych do odganiania chmur burzowych
1 - miejscowości, w których stwierdzono występowanie dzwonnic.

2 - zasięg wierzeń w planetników

czytywane hasło na dzwonach „Fulgura frango” (Pioruny rozlantuję)2 3i przetrwa
ły aż do dziś.

W świetle badań Polskiego Atlasu Etnograficznego i literatury etnograficznej
można stwierdzić, że na obszarze południowej Polski, wyłącznie w rejonie Kar
pat, w byłych powiatach żywieckim i nowotarskim najbardziej rozpow
szechnioną formą było umieszczenie dzwonka przeznaczonego do rozpędzania
chmur, w drewnianych wolno stojących dzwonnicach służących specjalnie do

tego celu. Dzwonnice spełniające tę samą funkcję notowano też w byłych po
wiatach: suskim, myślenickim, krakowskim i nowosądeckim (ryc. 52-mapa)’.

2 J. M 1 o d z i e j o w s k i, Orawą... Podhalem... Spiszem..., Gawęda krajoznawcza. War
szawa 1983, s. 31.

3 Mapa przedstawiająca zasięg drewnianych, wolno stojących dzwonnic do odganiania
chmur burzowych wykonana została na podkładzie mapy z podziałem na slupy, pasy i pola według
sieci Polskiego Atlasu Etnograficznego. Patrz aneks do artykułu.
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Obszar występowania tego typu dzwonnic tworzy zwarty zasięg obejmujący
niewielki wycinek południowej Małopolski - środkową część Podkarpacia. Na

zachodzie obejmuje Ziemię Żywiecką, przechodzi na Orawę i dalej na Podhale

dochodząc do Spiszą, na granicy którego gwałtownie się urywa. To zjawisko
zauważył również J. Mlodziejowski4 uważając to za rzecz dziwną i niezrozu
miałą. Sporadycznie zanotowano występowanie ich w obrębie kilku wsi w My-
ślenickiem i kolo Suchej.

Podstawę materiałową do opracowania mapy i artykułu stanowiły odpowiedzi
informatorów na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej dzwonniczek rozesłanej
w roku 1983 do 249 sołtysów wsi w byłych powiatach: Żywiec (69 ank.), Nowy
Targ (90 ank.), Sucha (25 ank.), Myślenice (20 ank.), Limanowa (19 ank.), Nowy
Sącz (15 ank.), Cieszyn (3 ank.)5. Wszystkie ankiety z odpowiedzią pozytywną

posiadały rysunek dzwonniczki lub załączoną fotografię.
Otrzymane tą drogą dane źródłowe (wróciło około połowy ankiet) uzupełnio

no materiałem uzyskanym z literatury' etnograficznej, w której zamieszczono

tylko nieliczne wzmianki o dzwonnicach i dzwonach. Jedynym artykułem oma
wiającym szerzej formę, funkcję oraz miejsce ich występowania jest praca Cz.

Witkowskiego, Sposoby zwalczania burz i gradów przez chłopów w wojewódz
kie krakowskim6 * 8. Autor między innymi omawia wyczerpująco wierzenia i zwy
czaje dotyczące dzwonów i planetników lękających się ich głosów, oraz pracy
dzwonników. O tych dzwonnicach, które zostały zaliczone do zabytków drew
nianej architektury wsi w województwie krakowskim (w jego granicach w latach

wydania pozycji) jest mowa w: Katalogach zabytków sztuki w Polsce1 i w publi
kacjach Zabytki sztuki w Polsce*. Informacje o dzwonniczkach orawskich i pod
halańskich dostarczyły pozycje krajoznawcze J. Mlodziejowskiego, Moja ta-

4J.M1odziejowski,Orawą..., op.cit., s.31.

5 Ankieta PAE (Polskiego Atlasu Etnograficznego) nr 3/83, Zwyczaje związane ze zjawi
skami atmosferycznymi - dzwonniczki (opr. B. Jankowska), zawierała 9 szczegółowych pytań
dotyczących formy, funkcji, lokalizacji, wymiarów itp., zawierała prośbę o rysunek.

6 Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania burz i gradów przez chłopów u’ województwie
krakowskim. Wierzenia i praktyki z końca XIX w. z połowy XX w. „Rocznik Muzeum Etnograficz
nego w Krakowie” 2: 1967, s. 133-152.

Katalog zabytków sztuki h> Polsce. T . I, woj. krakowskie, z. 11, pow. nowotarski. War
szawa 1951; Katalog zabytków sztuki w Polsce. T . I, woj. krakowskie, z. 9, pow. myślenicki. War
szawa 1951; Katalog zabytków sztuki w Polsce. T . I, woj. krakowskie, z. 10, pow. nowosądecki.
Warszawa 1951; Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. I, woj. krakowskie, z. 11, pow. nowotarski,
Warszawa 1951.

8 J. Szabłowski, Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny. T. III, Powiat ży
wiecki, województwo krakowskie. Warszawa 1948; T. S z y d 1 o w s k i; Zabytki sztuki w Polsce.

Inwentarz topograficzny. Cz. HI, województwo krakowskie. T. I, zeszyt 1, powiat nowotarski.

Warszawa 1938.
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53. Dzwonnica w Szlembarku

trzańska symfonia i Orawą... Podhalem... SpiszemTM, oraz H. Pieńkowskiej i T.

Staicha, Drogami skalnej ziemi". Do tego dochodzą zdjęcia dzwonniczek za
mieszczone w kilku pozycjach książkowych dotyczących sztuki ludowej. Opra
cowania etnograficzne poświęcone demonologii w wierzeniach ludowych, mię
dzy innymi planetnikom, podają jedynie informacje o dźwięku dzwonów rozpę
dzających chmury oraz roli głosu dzwonków w oddziaływaniu na planetników1'.

Materiały źródłowe wskazują, że dzwonnice usytuowane są w obrębie wsi

oraz poza wsią w różnej od niej odległości
Dzwonniczki we wsi stawiano przy drodze w pewnej odległości od zabudo

wań (ryc. 53) bądź też w ich bliskości (ryc. 54), czy nawet wśród domów miesz-

’ J. M 1 o dz i ej o w sk i, Moja tatrzańska symfonia, Glosa o dzwonniczkach. Kraków

1981 s. 228-230.

111J.M1odziejowski,Orawą..., op.cit.
11H.Pieńkowska, T.Staich,Drogamiskalnejziemi.Kraków1956.
12 Por. S. Ulanowska, Wśród ludu krakowskiego. „Wisła” 1: 1887, s. 69-73; M. Bry-

lak, Wierzenia ludowe [w;] Monografia powiatu myślenickiego. T. 2, Kultura ludowa. Kraków

1970, s. 285-307.
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kalnych (Jabłonka), a w jednym wypadku połączono ją z bramą wjazdową czwo
robocznej zagrody (wieś Ciche - ryc. 55). Usytuowane mogą też być na ogro
dzonej łące we wsi (ryc. 56). Dzwonnice zlokalizowane poza wsią spotyka się
blisko wsi bądź też na pagórkach, wzniesieniach przy polnych drogach czy nawet

„czasem w szczerym polu na wydmuchowie, niekiedy wraz z pobliską bieloną
kapliczką (jak na Studziankach nad Orawką)”13, czy w Czernichowie (ryc. 57).

W dużych, rozciągających się kilka kilometrów wsiach znajduje się kilka

dzwonniczek - 2, 3, a na przykład w Lipnicy Wielkiej aż 4, z czego dwie w wy
żej położonych przysiółkach14. W Zawoi jest czynnych ponad pięć dzwonniczek i

kapliczek: na Skutowej, na Przyslopie, na Golyniu, w Mosornem, w Wilcznej i

innych przysiółkach15. W czasie dzwonienia przed burzą jedna odbiera sygnał

drugiej, gdyż słychać je na odległość kilku kilometrów. J. Mlodziejowski tak

wspomina:

Szedłem pewnego dnia po płaskim grzbiecie między Lipnicą Wielką a Małą. Od Babiej Góry
kłębiły się ołowiane, gęste chmury; wiatr dął silnie stamtąd i szła gwałtowna burza... Wtem w dole
z obu wsi odezwały się wysokie dźwięki sygnaturek. Odganiały grożące pożarami pioruny16.

Na temat wpływu oddziaływania głosu dzwonów na odganianie chmur bu
rzowych i gradowych, którymi w wyobrażeniach mieszkańców wsi podkarpac
kich kierują planetnicy, zanotowano ciekawe wątki wierzeniowe. Planetnicy -

istoty demoniczne lub póldemoniczne - w wypowiedziach informatorów z Dzia-

nisza, Brzegów i Obidowej to:17

„Płanetnik to był z chmur, to byli ludzie z chmur”;

„Oni planetniki sąjak burza, chmury ciągną, on kierował chmurami, z chmur ich glos słychać”;
„O planetniku dziadek gadali, co on wiecór siedział nad wodąjak miesiącek świecił, zawsze na

kamieniu kolo młyna” (Dzianisz).
„Planetniki gradem nosili, nie widzieli ich, jak chcieli to lało, jak nie chcieli to nie lalo. Planetni

ki z chmur schodzili”.

„Z ojcem my kosili, było ładnie, ładne słonko, ciepło, na niebie nie było chmur. Ojciec zdjął ko-

sule i powiesił na drzewie. Naraz na niebie była mała chmurka i z tej chmury piorun uderzył w

kosule, potem zrobiło się pełno chmur i deszcz z gradem zaczął padać i z chmury zleciał płanetnik.
Chłop stary z wielką siwą brodą stanol ku ojcu i zacoł z nim gwarzyć. Ja był dalej i kosiłem, a

ojciec z nim gadali. Powiedział - widzis przez to że zdjołeś kosule i powiesiłeś na drzewie to pio
run uderzył w kosule, a tak to by w ciebie uderzył, bo kosula była syta w Wielki Piątek. Potem

znikł gdziesik, nie było go. Ojciec mówił, że to był płanetnik” (informator J. Cikowski ur. 1913)
(Brzegi).

13J.M1odziejowski,Mojatatrzańska..., op.cit., s.230.

14H.Pieńkowska,T.Staich,Drogami..., op.cit., mapki:ZabytkiPodhalanaszla
ku włóczęgi, Zabytki Orawy na szlaku włóczęgi.

15 Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania..., op. cit., s. 147.

16J.M1odziejowski,Orawą..., op.cit., s.31.

17 Cytowane wypowiedzi informatorów pochodzą z archiwum PEA. Dane zebrano w roku

1983 na podstawie kwestionariusza nr X, zagadińenie nr I - demony atmosferyczne.
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54. Dzwonnica w Żabnicy
55. Dzwonnica w Cichem

„Dwojakie są planetniki, takie co mieszkali w dziedzinie, a potem się gdzieś zagubili i takie co

tylko przyszli do chałupy coby się najeść. Byli takie co pchali chmury na lasy coby uchronić pola
przed gradem, i takie co posyłali grad na pola...”

„Planetniki byli, chmury nieśli, jak przyszedł taki do chałupy to ubrany tylko w kalesonach i ko
szuli, boso... Potem poszedł do brzegu (rzeki) i podniósł rękę i poszedł do góry, a potem grad
szedł”.

„Był tu płanetnik jak 70 roków było, jeszcze matka żyła. Przyszedł do chałupy jak zbierało się
na deszcz. Oni by tylkojedli groch, bób. Matka nie miała, dała mu mąkę owsianą, to on powiedział
- ja to im poślę grom i będą mieli groch i bób. Matka chciała mu to dać ale nie miała, to on po
szedł. Poszli za nim tym polem hań koło wirchu, była mgła i poszedł we mgłę i zginął. I zaraz

posłał grad, bo to był płanetnik. Tak przyszedł co by nijak nie było dzwonić” (Inf. Jan Wróbel, ur.

1912).
„Kiedyś przyszedł hań do babki sołtysa, prosił co by mu dali jeść owsiany placek. Zjadł i mleka

wypił i wszedł do wody i zginął. Tera to nie słychać o nich, ale przody to byli planetniki. Z chmur

ci planetniki, to jakieś duchy, casem sie da widzieć, casem nie da, uchylali burze. On tylko jeść
prosił, ale nic nie opowiedział, to był sekret” (inf. W. Huzior, ur. 1898) (Obidowa).

Wypowiedzi informatorów dotyczące dzwonienia:
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„Chmury na burze to rozganiały dzwonki, specjalne dzwonki. Jak zbierały chmury came za
wczasu dzwonić”,

„Może być jeden planetnik jak burza - to prędzej dzwonek rozgoni chmury, bo on nie ma siły
trzymać”,

„Planetniki strasznie złe jak dzwonią i odganiają chmurę, to trzeba dzwonić strasznie dużo”,
„Teraz już wjednej nie zbyrka zwonek, ale niedawno jesce zbyrkal, to jak wzięli dzwonić razem

jak straszna burza szła, to chmury na dwie strony rozeszły za wieś” - wypowiedź dotycząca dzwo
nienia w dwóch dzwonnicach. (Dzianisz).

„Nad ziemie ze 6 metrów wybudowana drzewiana wieżyczka była ze dzwonkiem, był taki co

dzwonił jak burza szła na wieś. On miał sile co dzwonił na chmury, jak mocno dzwonił to poszły
na góry” (Brzegi).

„Dzwon był poświęcony, tata woził do święcenia (inf. ur. w 1898 r.), dzwonił jak burza szła, to

rozganiało chmury, a teraz tylko na paciorki. Pirwyj to ten gazda Józef Matusek dzwonił. Co pirwyj
dzwonił zmarl, teraz jestjego syn co dzwoni” (Obidowa).

Chronologia dzwonniczek w wielu wypadkach jest trudna do uchwycenia,
ponieważ informatorzy nie zawsze potrafili udzielić odpowiedzi o dacie budowy.
Powstały one w większości wypadków przypuszczalnie w XIX i początkach XX

wieku. Na obszarze Żywiecczyzny do najstarszych zaliczana jest dzwonnica z

Soli „wzniesiona zapewne w r. 1837 (data na sygnaturce)”18, oraz w Żabnicy,
którą wzniesiono w roku 185519. Z datowanych dzwonków - sygnaturek można

wnioskować, że dzwonnica w Międzybrodziu zbudowana została w r. 188 1, a w

Nieledwi w 191320. Gdyby się oprzeć na dacie umieszczonej na dzwonkach to

podhalańska dzwonnica z Zubrzycy Dolnej została wzniesiona w r. 1785, a

dzwon w dzwonniczce w Lipnicy Malej został zawieszony w r. 1799. Według
otrzymanych informacji z Międzyczerwiennego, obydwie stojące tam dzwonnice

zbudowano około 1900 roku.

O konstrukcji dzwonnic tak wypowiadają się J. Mlodziejowski i Cz. Witkow
ski: „Konstrukcja dzwonnic jest bardzo prosta, jakkolwiek różni się w niejednym

18 J. Szabłowski Zabytki sztuki..., op. cit., s. 161.

19 Jan Słowik - mieszkaniec Żabnicy - przysłał długą historię dzwonnicy stojącej tam do

dziś. Oto kilka infonnacji: W latach 1850-1854 na terenie Żabnicy i w okolicy były wielkie powo
dzie i gradobicia, żywioł zawsze szalał przez kilkanaście dni i wtedy poświęcono miejsce w Żabni
cy - Mycach, na którym wybudowano w r. 1855 dzwonnicę, a w cztery lata później zakupiono
dzwon. Dzwon ten wzywał: „gdy nadchodziła burza do zapalenia gromnic i wspólnej modlitwy, -

w czasie powodzi do bronienia dobytków i pola, - gdy nadchodziły chmury burzowe i gradowe do

ich odgonienia, - w czasie pożaru do jego gaszenia, - codziennie na nabożeństwo majowe i róża
niec w październiku, - w dzień starego roku na głos tego dzwonu śpiewano Święty Boże, a po

północy kolędę Nowy Rok bieży, - dzwon przypominał o wspólnym odmawianiu rano i wieczorem

modlitwy Anioł Pański itp.” W roku 1866 dobudowano do istniejącej już dzwonnicy kaplicę z

kamienia, w której umieszczono figurkę Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Wejście do kaplicy prowa
dzi przez dzwonniczkę (por. ryc. 3). Od tego czasu gromadzono się w niej i śpiewano w niedzielę i

święta nieszpory, zbierano się na majowe nabożeństwa i październikowy różaniec, gdyż kościół

parafialny znajduje się w Milówce.

211J.Szab1owski,Zabytkisztuki..., op.cit.s.122,134.



Drewniane dzwonnice do odganiania chmur burzowych 193

56. Dzwonnica w Międzyczerwiennem
57. Dzwonnica w Czernichowie

szczególe i zewnętrznym zarysie, który wydatnie zmienia kształt”21. „Dzwonnice

chłopskie, wznoszone techniką na slup, są budowlami charakteryzującymi się
strzelistością i smukłością dzięki pochyleniu ścian i zwężeniu ich w górnych
partiach”22. Ignacy Tłoczek w pracy Polskie budownictwo drewniane tak pisze o

interesującej nas konstrukcji:

System słupowo-ramowy wymagał usztywnień, przeciwdziałających defonnacji ustroju pod na-

porem wiatru. Początkowo funkcję spełniało zapuszczenie słupa końcem w gruncie, później - gdy
słup stanął na podwalinie, musiały się pojawić usztywnienia przyoczepowe w formie zastrzałów i

mieczy... Szkielet obity deskami lub gontem nadawał się z racji swych zalet konstrukcyjnych do
budowli gospodarczych - wiatraków i stodół, a także do wysokich dzwonnic23 (ryc. 58, 59).

21J.M1odziejowski,Orawą..., op.cit., s.31.

22 Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania..., op. cit., s. 146.

231. T ł o c z e k, Polskie budownictwo drewniane. Warszawa 1980, s. 34, 35.



194 Barbara Jo/zfawska

«O 6*fc
.............................. I '»

..... ....... .

PRZEKRÓJ l ELEWACJA DZWON
NICY. CICHE.

58. Przekrój i elewacja dzwonnicy. Ciche

59. Przekrój i elewacja dzwonnicy. Dzianisz

Drewniane dzwonnice chłopskie z dzwonkiem o funkcji rozpędzania chmur

burzowych, w swojej najprostszej formie to cztery slupy wbite w ziemię na pla
nie kwadratu, zwężające się ku górze i przykryte namiotowym daszkiem pod
którym na poprzecznej belce zawieszano dzwonek. Dzwoniczki o tej formie

(według badań PAE) występują we wsiach: Żabnica, Nieledwia, Hucisko w Ży-
wieckiem; Skrzypnę, Knurów, Szlembark, Obidowa na Podhalu. Dwie z nich z

Żywiecczyzny pokryte są gontami (ryc. 54) inne szalowane deskami (ryc. 53).

Najniższą dzwonniczką tej odmiany jest żabnicka - 6 m wysokości, a pozostałe
wznoszą się na 8-9 m. Namiotowe daszki pokrywano gontami, a te które są
obecnie blaszane (np. Żabnica, Skrzypnę) pierwotnie też były gontowe.

Rzut poziomy wszystkich dzwonnic to kwadrat o boku przyziemia 2,5 do 5

m, a w części podstrychowej zwężają się one do 1,5-2,5 m24. Ich wysokość wy
nosi od 5 do około 20 nr. Ta najniższa znajduje się w przysiółku wsi Orawka - w

24 Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania..., op. cit., s. 146.
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Danielkach. „Sama dzwonnica jest zaskakująco niska, bodaj najniższa ze

wszystkich znanych mi z Podhala i Orawy”25. Do tych niskich należą dzwonnice

posiadające wysokość około 5 m - w Soli oraz Skawie kolo Myślenic, natomiast
6 metrowa dzwonniczka była w Brzegach26. Badania atlasowe wykazały, że naj
wyższe dwie dzwonnice - około 20 m znajdują się w Tenczynie i Trybszu, a

trzecia stała w Murzasichlu. Do wysokich zalicza się dzwonnice: w Podczerwo
nem (została rozebrana) i obydwie w Międzyczerwiennym27, pierwsza wysokości
około 14 m (Czerwienne Górne) druga wyższa - Czerwienne Dolne, jak również

w Wierchcichem; do takich należy 15 metrowa w Stryszowej kolo Suchej. Naj
liczniejszą grupą dzwonnic są te, których wysokość wynosi 8 oraz 9 i 10 m.

Ściany dzwonnic, mniej lub bardziej pochyle, pokryte są gontami, dranicami lub

deskami.

Ukryta wewnątrz konstrukcja słupowa, usztywniona drewnianymi ramami i

krzyżującymi się mieczami, oparta jest na podwalinie (ryc. 54) lub na czterech

kamiennych słupkach narożnych zastępujących fundamenty (ryc.58,59)26. Cza
sami chwiejność tak ustawionej dzwonnicy, dla większej statyczności oparta jest
o budynek gospodarczy np. w Dzianiszu gdzie związana jest konstrukcyjnie z

29
szopą .

Dzwonniczki nakrywa namiotowy (ryc. 53, 54) lub stożkowaty daszek (ryc.
56, 57), który niekiedy jest ośmioboczny (ryc. 60). Wieżyczki dzwonnic nakryte
są bezpośrednio dachem gontowym (o których mowa powyżej) lub też za po
średnictwem czworobocznego pięterka o ścianach prostych30. Daszki te pokryte
są gontem lub blachą, pierwsze z nich znacznie przeważają na całym obszarze

ich występowania, blacha pojawia się jako materiał zastępujący gonty. Kształty
daszków w formie wyżej wymienionej są jednak zróżnicowane przez co nadają
odmienny wygląd dzwonniczkom, np. w Soli i Zubrzycy Dolnej dzwonniczki

posiadają daszek o wydatnym okapie (ryc. 60). J. Szabłowski o dzwonnicy w

Soli pisze: „Dach w kształcie niskiego ośmiobocznego ostrosłupa pobity jest
gontem z pazdurem i żelaznym krzyżem u szczytu”31 co wyróżnia tę dzwonnicę

25J.M1odziejowski,Orawą..., op.cit., s.54,fot.s.55.

26 Według innych informatorów z Brzegów: „dzwonnica drewniana z 15-16 metrów miała,

na burze dzwonili, to chmury się rozeszły”.
27 Dziś nazwa wsi Czerwienne Górne i Dolne.

28 „W południowych powiatach belki narożne, konstrukcyjne ustawia się na peckach... In
formator Jan Możdżeń, kierownik szkoły w Podczerwonem, pow. Nowy Targ: pecka, lub pęczka,
kamień pod przyciesią w narożnikach budowli” (Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania..., op.

cit., s. 146).
29Zob.H.Pieńkowska,T.Staich,Drogamiskalnej... , op.cit., s.47,rys. 13na

s. 6.

Por.T.Szyd1owski,Zabytkisztuki..., op.cit., s. 15.

31J.Szab1owski,Zabytkisztuki..., op.cit., s.161.
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60. Dzwonnica w Soli

61. Dzwonnica w Wierchcichem

od innych, przeważnie posiadających dach wysoki jak na przykład w Czerwien
nym (ryc. 56). Każda dzwonnica ma u szczytu daszku krzyż drewniany lub żela
zny, a niektóre również pazdur, na którym dopiero umieszczony jest krzyż.

Oprócz omówionej powyżej najprostszej formy dzwonnic, z daszkiem na
miotowym, górą otwartych, występuje jeszcze inna ich odmiana: dzwonnica z

izbicą32 która ma dwie formy. Pierwsza z izbicą pozorną, druga (powszechna) z

izbicą nadbudowaną.

32 Izbica - górna galeria wieży kościelnej, przewieszona przed lico ściany, przeznaczona na

zawieszenie dzwonów. I. T1 o c z e k, Polskie budownictwo..., op. cit., s. 186.
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62. Dzwonnica na Kiczoracli (Orawa)
63. Dzwonnica w Harkabuzie
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1) Dzwonnice z izbicą pozorną, o stosunkowo malej pochyłości ścian, cale zabu
dowane wywołują wrażenie przysadzistości. Są raczej niewysokie. Do nich nale
żą niektóre dzwonnice podhalańskie (np. Podsamie, Bukowina Podszkle), oraw
skie (Orawka-Danielki, Harkabuz (ryc. 63), Chyżne) i żywieckie (np. Sól, Mię
dzybrodzie, Sopotnia Wielka). Te dzwonnice mają izbicę pozorną zaznaczoną

szalowaniem -

„... ściany pochyle, pokryte w części dolnej gontami, w części
górnej pionowo ustawionymi deskami, ozdobnie u dołu wyrzynanymi. Ta górna
część opatrzona okienkami z każdej strony naśladuje izbice wież kościółków

drewnianych” - tak pisze o dzwonnicy w Soli J. Szabłowski’3 (ryc. 60). Bardzo

podobne znajdują się w wyżej wymienionych wsiach, różni je tylko nieco inny
kształt daszku, oraz to, że wszystkie są w całości szalowane. Jedynym wyjątkiem
jest dzwonnica w Bukowinie Podszklu, której cale ściany pobite są gontem’4.

Wśród dzwonnic z izbicą pozorną, o dwóch szalunkiem wyodrębnionych
kondygnacjach, wyróżnia się dzwonnica z Międzybrodzia posiadająca „ściany
pochyle o trzech wyodrębnionych szalowaniem kondygnacjach, z których środ
kowa i górna pozornie nadwieszona [...] w kondygnacji górnej prostokątne
otwory okienne”35.

Jest rzeczą charakterystyczną, że deski szalunku wyższych kondygnacji są u

dołu ozdobione, nieraz wręcz koronkowo wycinane, co optycznie pogłębia wra
żenie przewieszenia. Jedynie dzwonnica w Harkabuzie posiada deski proste, a

izbicajest rzeczywiście wysunięta przed lico ściany36.

2) Dzwonnice z izbicą nadbudowaną, notowane na terenie całego zasięgu, są

na Podhalu formą znacznie powszechniejszą. Dzwonnice tej odmiany zawsze o

ścianach pochyłych, mniej lub bardziej rozszerzone ku dołowi posiadają w górze
wieżyczkę (izbicę) o ścianach prostych. Ściany dzwonnic często zostają roz
członkowane na kondygnacje gontowym daszkiem, również izbicę od trzonu

wieży oddziela tego typu daszek okapowy (ryc. 56, 61).
Dzwonnice mogą być podzielone gontowym daszkiem w połowie swojej wy

sokości (ryc. 57) lub na wysokości jednej trzeciej od góry (ryc. 55). To rozczłon
kowanie dodaje tym wysokim wieżyczkom smuklości i lekkości. Bywają też

dzwonniczki, które nie posiadają podziału na kondygnację przy pomocy obiega
jących je gontowych daszków, ale ich wysokość stwarza konieczność wydobycia
tego podziału przez sposób szalowania - braku tak długich desek by pokryły w

całości konstrukcję (ryc. 61).

33J.Szab1owski,Zabytkisztuki..., op.cit., s. 161.

34Zob.T.Szyd1owski,Zabytkisztuki..., op.cit., fig.6,s.29.
35J.Szab1owski,Zabytkisztuki..., op.cit., s. 122.

36 Zob. J. Młodziej owsk i, Orawą..., op. cit., s. 30, fot. dzwonnica w Harkabuzie.
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64. Dzwonnica w Skrzypnem
65. Dzwonnica w Zębie
66. Dzwonnica w Cichem
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Na uwagę zasługuje dzwonnica w Czernichowie, która posiada ściany rozczłon
kowane na kondygnację z daszkiem i nakrycie w kształcie dachu namiotowego
przechodzącego w ośmioboczną otwartą latarnię z daszkiem ostrosłupowym37
(ryc. 57).

W najwyższej kondygnacji dzwonnicy zawieszona sygnaturka była widoczna

gdy konstrukcja ściany była otwarta (Dzianisz, Wierchciche - ryc.61) lub niewi
docznajeżeli posiadała ściany zabudowane z prostokątnymi otworami okiennymi
(np. Międzybrodzie, Witów, Chochołów, Ciche) (ryc. 55, 56).

Mimo istniejących zróżnicowań w kształcie wieżyczki dzwonnicy, która mo
że być przysadzista lub smukła, i drobnych różnic konstrukcyjnych ścian dzwon
niczek oraz nadbudowanej izbicy, należą one do tej samej odmiany drewnianych
dzwonnic z nadbudowaną izbicą. Dzwonnice, których ściany biegną pionowo od

podstawy występują niezmiernie rzadko na omawianym obszarze (np. w Trybszu
-już rozebrana).

Konstrukcja słupowa chłopskich drewnianych dzwonnic w zasadzie jest po
wszechna, ale i tu widzimy różnice konstrukcyjne części dzwonnic. Rzadko

spotykane są drewniane dzwonnice budowane w konstrukcji zrębowej w połą
czeniu ze słupową. Materiały PAE potwierdzone literaturą notują trzy takie
dzwonnice. Do omawianej formy należy drewniana kwadratowa, przysadzista
dzwonnica w Zubrzycy Dolnej, ustawiona w polu38 - „Dolna kondygnacja kon
strukcji zrębowej, oddzielona gontowym okapem od kondygnacji górnej stawia
nej na słup, o ścianach lekko pochyłych, pobitych gontami”39. Druga dzwonnica

o tej samej formie we wsi Wieprzec koło Suchej posiada górną kondygnację
słupową o ścianach bardziej pochyłych, otwarta górą z daszkiem namiotowym40.
Trzecia dzwonnica jest we wsi Ciche. Wysoka i smukła, posiada słupową górną
konstrukcję ścian pochyłą zakończoną nadbudowaną izbicą (ryc. 55).

Bardzo często, we wszystkich typach dzwonnic, na jednej ze ścian wieszano

obraz święty łub rzadziej był to krzyż (ryc. 57).
Podsumowując, należy stwierdzić, że okres największego nasilenia budowy

omawianego typu dzwonniczek przypadał prawdopodobnie na pierwszą połowę
wieku XIX, a zakończył się przed I wojną światową. Dziś są one już reliktami, a

niektóre z nich są wciągnięte do katalogu zabytków sztuki w Polsce.

Gdyby wróciła nieco większa ilość ankiet ze wsi leżących w byłych powia
tach graniczących z nowotarskim, chyba nie zmieniło by to zasadniczo prze
strzennego rozmieszczenia zasięgu w kierunku wschodnim (pow. limanowski,

37J.Szab1owski,Zabytkisztuki..., op.cit., s.45.

38 Por. fot. zamieszczone w albumie T. S e w e r y n, Kapliczki i krzyże przydrożne w Pol
sce. Warszawa 1958, s. 96, ryc. 32, oraz T. Szydłowski, Zabytki sztuki... op. cit., s. 174, ryc.
215.

39 Katalog zabytków, op. cit. 1 .1, z. 11, s. 31.

40 Zob. fot. w artykule Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania..., op. cit., s. 135, ryc. 47.
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nowosądecki), jedynie może przesunąłby się on w kierunku Krakowa występując
jednak w rozproszeniu.

Dziś jeszcze krążą po wsiach podkarpackich wątki wierzeniowe dotyczące
planetników, mówiące o ich lęku przed głosem dzwonów. Wątki te nie różnią się
od tego, który zanotował S. Udziela41. Oto on:

Seł se taki dziadek, wiecie, a chłopy kosiły trawę na „Scotkówkak” za Wróblówką i poscęścil
jem:

- Scęść Boże!

- Dej Panie Boże, a kes idziecie dziadku? - A beł taki siwy dziadek.

- Je, idem se ta i idem, ale sam nie wiem jesce keny. Mam ze trzydzieści becek grochu, ale tu

sceka i tu sceka i źle mi keny wysiać.
No i potym nie gadał więcyl, a “oni sie nie przypatrzyli i dziadek potem zginion.
A to, wiecie, był płanetnik, co miał nie groch, ino grad i wcial go po polak siać, ale wej straśnie

zwonili na chmury w Dunajcu, w Rogoźniku, we Wróblówce i w Ludzimierzu i het chmury “odga
niało i nijak tego gradu wysiać ni móg. Ej, dalby nam byl, kieby nie zwonili42.

Wooden Belfries as Storm Cloud Scatterers

The author based her study on her field research carried while she was working for the Polski

Atlas Etnograficzny (Polish Ethnographic Atlas). Tire map and the article presented were worked

out the basis of replies to a ąuestionnaire distributed in 1983 among villages of the former counties

ofŻywiec, Nowy Targ, Sucha, Myślenice, Limanowa, Nowy Sącz and Cieszyn. Tire author discus-

ses the locality of the belfries, their construction and beliefs connected with creatures called „pla-
netniks” (hobgoblins). There is an annexe to complement the article.

Aneks

Załączony poniżej aneks zawiera: sygnatury miejscowości, według których stosowana jest loka
lizacja na mapach Polskiego Atlasu Etnograficznego. Cyfry arabskie oznaczają slup, pas, cyfry
rzymskie pole; nazwę miejscowości, w której zanotowano dzwonnicę przeciwburzową; nazwę

byłego powiatu, na którego terenie była dana wieś oraz źródło, z którego pochodzą informacje
(badania PAE, literatura).

Sygnatura Miejscowość Powiat Źródła informacji

21/36/XB Zarzecze Żywiec literatura

21/37/Vm Żabnica Żywiec arch. PAE, liter.

21/37/X Nieledwia Żywiec arch. PAE, liter.

21/37/XIV Sól Żywiec arch. PAE, liter.

22/36/1 Międzybrodzie Żywiec literatura

22/36/V Czernichów Żywiec arch. PAE, liter.

22/36/Vm Las Żywiec literatura

22/36/XI Hucisko Żywiec arch. PAE

22/37/H Sopotnia Wielka Żywiec arch. PAE

41 Seweryn Udziela, Kilka zapisków ze Starego Bystrego. „Lud” 11: 1905, s. 80, 81.

42 Ibidem.



202 Barbara Jankrw ’Ska

23/35/TV Nowa Wieś Szlachecka Kraków literatura

23/35/P/ Pozewie Kraków literatura

23/36/K Stryszowa Sucha arch. PAE

23/36/XI Grzechynia Sucha literatura

23/36/XTV Zawoja Sucha arch. PAE, liter.

23/37/X Lipnica Wielka Nowy Targ arch. PAE, liter.

23/37/XI Lipnica Mała Nowy Targ arch. PAE, liter.

23/37/XI Jabłonka Nowy Targ literatura

23/37/XI Zubrzyca Dolna Nowy Targ arch. PAE, liter.

23/37/XU Orawka Nowy Targ literatura

23/37/Xn Lipnica Górna Nowy Targ literatura

24/36/K Wieprzec Sucha arch. PAE, liter.

24/36/XV Tenczyn Myślenice arch. PAE

24/37/m Skawa Myślenice arch. PAE, liter.

24/37/V Podsanue Nowy Targ arch. PAE, liter.

24/37/K Bukowina-Podszkle Nowy Targ literatura

24/37/X Harkabuz Nowy Targ arch. PAE

24/37/XI Sieniawa Nowy Targ arch. PAE, liter.

24/37/Xn Obidowa Nowy Targ arch. PAE, liter.

24/37/XTV Odrowąż Nowy Targ arch. PAE

24/38/n Wróblówka Nowy Targ literatura

24/38/ffl Rogoźnik Nowy Targ literatura

24/38/IV Skrzypnę Nowy Targ arch. PAE

24/38/V Koniówka Nowy Targ literatura

24/38/VI Ciche (Wierchciche) Nowy Targ arch. PAE, liter.

24/38/VI Miętustwo Nowy Targ arch. PAE

24/38/VI Podczerwone Nowy Targ arch. PAE

24/38/VH Międzyczerwieime Nowy Targ arch. PAE, liter.

24/38/Vffl Bańska Wyżnia Nowy Targ literatura

24/38/K Chochołów Nowy Targ literatura

24/38/K Witów Nowy Targ literatura

24/38/X Ratulów Nowy Targ literatura

24/38/X Dzianisz Nowy Targ arch. PAE, liter.

24/38/XVI Murzasichle Nowy Targ arch. PAE

25/37/Xn Studzienki Nowy Targ literatura

iwirw Knurów Nowy Targ arch. PAE, liter.

25/37/XV Szlembark Nowy Targ arch. PAE, liter.

25/38/m Chyżne Nowy Targ arch. PAE

25/38/TV Kluszkowce Nowy Targ literatura

25/38/VI Trybsz Nowy Targ arch. PAE

25/38/X Brzegi Nowy Targ arch. PAE

25/38/X Rzepisko Nowy Targ literatura

27/30/K Just Nowy Sącz literatura

2i/3b/xrv Librantowa Nowy Sącz literatura
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HANNA BŁASZCZYK-ŻUROWSKA

NAJSTARSZE FASONY PODHALAŃSKICH
GORSETÓW

Uwagi wstępne

Z zakresu ubioru podhalańskiego dotychczas zostało opracowanych mało za
gadnień. Strój podhalański nie doczekał się też swej monografii. Jest to swoisty
paradoks - gdyż jak wszyscy wiemy, właśnie strój górali podhalańskich i strój
krakowski urosły do roli symboli narodowych w świadomości Polaków.

W dotychczasowych publikacjach stosunkowo najwięcej uwagi poświęcono
takim tematom jak zdobnictwo stroju podhalańskiego czy omówieniu sylwetek
wytwórców ubioru ludowego. W gruncie rzeczy ograniczano się przeważnie do

prac o charakterze opisowym, rejestrujących w danej chwili zastany obraz pod
halańskiego stroju. Nie próbowano dociekać, czy strój podhalański podlegał na

przestrzeni lat zasadniczym zmianom, jakie to były zmiany i jakimi czynnikami
spowodowane. Brak tego typu opracowali jest tym bardziej dziwny, że kolekcja
stroju podhalańskiego w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego jest istną kopalnią
wiadomości na ten temat. Jest ona unikatowa. Dzięki zapobiegliwości i roztrop
ności pierwszych kolekcjonerów, żyjących w latach osiemdziesiątych XIX wieku

(Róży z Potockich Krasińskiej, Marii i Bronisława Dembowskich, Zygmunta
Gnatowskiego)1, których zbiory z czasem trafiały do muzeum - w szafach Mu-

1 Maria Potocka (1849-1937), primo voto Krasińska, secundo voto Raczyńska. W pierw
szym małżeństwie z Władysławem prędko owdowiała, zostając z trójką malutkich dzieci, zagrożo
nych dziedziczną po ich ojcu gruźlicą. Dla ratowania zdrowia dzieci już w latach 70-tych przyjeż
dżała do Zakopanego a od 1882 r. przeniosła się do mego na stale. Kupiła dom przy drodze do

Kuźnic, który od imienia swego synka nazwala „Adasiówką” (dzisiejsza „Księżówka”); zżyła się z

górami i góralszczyzną. Była entuzjastką sztuki ludowej. Wraz z synem Adamem jako pierwsi
zebrali okazy miejscowej sztuki. Kolekcję tą Adam w roku 1896 podarował Muzeum Tatrzańskie
mu. Krasińska była inicjatorką wielu działań społecznych w Zakopanem. Po wyjściu za mąż za
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zeum Tatrzańskiego schronienie swe znalazły obiekty sięgające jeszcze połowy
wieku XVIII. Są to przede wszystkim stroje kobiece. Wśród nich są i gorsety.
Zbiór starych podhalańskich gorsetów był na przestrzeni blisko stu dziesięciu lat

istnienia Muzeum Tatrzańskiego uzupełniany i dzięki temu odtworzyć można

przeobrażenia, jakim ulegała ta część kobiecego ubioru od około połowy wieku

XVIII do czasów nam współczesnych.
W niniejszym artykule ograniczę się do omówienia trzech najstarszych faso

nów gorsetów*2. Są to gorsety z tak zwanym „szczytkiem”3 (podobne do cieszyń
skich „żywotków”), gorsety o kroju wywodzącym się z mieszczańskich kabat-
ków „caraco” i gorsety również wzorowane na XVIII-wiecznej modzie miesz
czańskiej - z wielkimi tackami. Za zadanie postawiłam sobie jednak nie tylko
dokonanie opisu zachowanych obiektów, ale także doszukania się ich prowe
niencji kulturowej; prześledzenia dróg, którymi moda na te konkretne fasony
gorsetów na Podhale mogła dotrzeć. W efekcie, doszukałam się wpływów z

dwóch różnych „światów” kulturowych - z terenów Europy Bałkańskiej i tere-

Edwarda Raczyńskiego przeniosła się do Rogalina kolo Poznania. Ze związku tego urodziło się
dwóch synów. Jednym z nich był Edward Raczyński, późniejszy Prezydent RP na IJchodźctwie.

Maria z Sobotkiewiczów (23 VII 1856-26 U 1922) i Bronisław (19VHI 1848-25 XH 1893)
Dembowscy. W Zakopanem zamieszkali na stale w 1886 roku. Wynajęli chałupę góralską Wojtka
Roja zwaną „Chatą”. Ich dom był znanym „zakopiańskim salonem”, przez który przewinęła się
elita intelektualna i artystyczna. Dembowscy znani byli na terenie Zakopanego jako organizatorzy
wielu akcji społecznych. Zafascynowała ich kultura góralska. Bronisław opracował słownik gwary

góralskiej, a na lamach „Wisły” publikował przyczynki ludoznawcze. Entuzjazmem do sztuki

ludowej zarazili Dembowscy St. Witkiewicza. Zgromadzona przez Dembowskich kolekcja etno
graficzna liczyła przeszło 500 okazów i była pierwszym „muzeum” etnograficznym w Zakopanem.
Zbiory po śmierci Dembowskiej, zgodnie z jej wolą, trafiły do Muzeum Tatrzańskiego. Obszer
niejsze wiadomości zob. Hanna Błaszczyk-Żurowska, Maria i Bronisław Dembowcy -

gospodarze zakopiańskiej „Chaty". [W:] „Wierchy” R. 60: 1994 [Kraków 1995], s. 99 -120. Zyg
munt Gnatowski (zm. 1906) - właściciel ziemski Jakimówki k. Żywotowa. Zagrożony gruźlicą,
zjawiał się w Zakopanem corocznie latem, poczynając od 1883 r. Bral czynny udział w życiu pu
blicznym uzdrowiska. Między innymi, był w latach 1904-1906 prezesem Towarzystwa Muzeum

Tatrzańskiego. W 1892 wybudował willę „Kolibę” - pierwszy dom w stylu zakopiańskim według
projektu Witkiewicza. W mej, w jednym z pokoi umieścił swą liczącą przeszło 300 okazów kolek
cję etnograficzną. W 1906 roku, przed śmiercią zapisał kolekcję Muzeum Tatrzańskiemu. Obecnie,
od 1993 r., kolekcja eksponowana jest, jak pierwotnie, w „Kolibie”.

2 Będę się tutaj posługiwać terminem „fason”, który nie jest synonimem terminu krój. Krój

jest dokładnym, wiernym rozrysowaniem danej części ubioru, podczas gdy fason jest pojęciem
szerszym - to rezultat czynności (dobór materiału, kroju, dodatków, charakter zdobienia itp.) decy
dujący o charakterystycznym wyglądzie danej części ubioru. Jest to więc taki a

nie inny zestaw cech. W ramach ogólnego fasonu mogą istnieć odmiany, różniące się detalami

kroju, techniką zdobiemą charakterem zdobnictwa itp.
3 Określenie to wzięłam z pracy Agnieszki Dobrowolskiej (zob. A . Dobrowolska,

Żywotek cieszyński. Katowice 1930). Posługuję się tu celowo tą samą nazwą, by jakimś nowym

określeniem nie wprowadzać zamieszania terminologicznego. Gorsety o tym fasonie noszono na

Podhalu tak dawno, że nie zachowała się do dziś nigdzie ich miejscowa podhalańska nazwa.
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nów Europy Zachodniej. Opis konkretnych gorsetów i poszukiwanie ich prowe
niencji pozwoliło też na ujęcie tematu w wymiarze czasowym, a to z kolei po
zwoliło ukazać, jak upływ czasu znajduje swe odbicie w stroju ludowym w po
staci zmieniającej się mody na różne fasony różnych części stroju, szytych z róż
nych, w różnym czasie, surowców i rozmaicie zdobionych.

Gorsety wywodzące się z kręgów kulturowych Europy Bałkańskiej

Jest to fason gorsetów z charakterystycznym, sterczącym na środku oplecka,
trójkątem („zębem”). Przednie jego poły mogą być odpowiednikiem tylu, tj. na

piersiach tworzą się dwa sterczące zęby lub o dekolcie nieco łagodniejszym,
zbliżonym do „caro”. Gorsety te zapinane są przeważnie na wysokości pasa na

jedną lub dwie haftki z konikięm. Na piersiach poły takiego gorsetu rozchylają
się swobodnie, dopasowując się do figury i stąd robią wrażenie jakby przycia
snych. Pozbawione są „kaletek” (tacek) i sięgają zaledwie pasa.

W polskiej literaturze etnograficznej, traktującej o ubiorze ludowym, gorsety
te znane są przede wszystkim z terenów Śląska Cieszyńskiego. Zwróciła na nie

uwagę w latach międzywojennych Agnieszka Dobrowolska4, głównie interesując
się ich zdobnictwem, tak zwanym haftem złotym. Po wojnie poświęcili im uwagę
między innymi Longin Malicki, Barbara Bazielich i Barbara Poloczkowa5 6. Na

terenie Śląska Cieszyńskiego gorset ten nosi nazwę „żywotek”. Jest to wyraz

pochodzenia słowackiego i jego polskim odpowiednikiem jest „stanik”'1.

Gorsety ze szczytkiem były też fragmentem stroju w niektórych wsiach pol
skiego Spiszą - nazywane tam były „kabatkami”, a także nosiły je kobiety z

Czorsztyna w Pieninach7. Mało komu jest wiadomym, że gorsety tego typu wy
stępowały także na Podhalu. Ukazała się na ich temat, przy omówieniu szerszego

4 A. Dobrowolska, Żywotek cieszyński, op. cit.

5 Longin Malicki, Strój górali śląskich. Atlas polskich strojów Indowych. Wrocław

1956; Barbara Bazielich, Złote hafty w tradycyjnej odzieży na Śląsku. [W:] „Rocznik Muzeum

Górnośląskiego w Bytomiu”. Etnografia, z. 6. Bytom 1973; tejże: Barwne wyszycia na płótnie u

górali karpackich. „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Etnografia, z. 4 . Bytom 1970;
Barbara Poloczkowa, Tekstylia i strój na Śląsku Cieszyńskim w XVI-XV1II w. [W:] „Polska
Sztuka Ludowa” R. 21: 1967, nr 3; tejże: Strój cieszyński wXIX w. [W:] „Polska Sztuka Ludowa”

R. 26: 1972, nr 3; tejże: Wpływ przebiegu granic politycznych na kształtowanie, się ubioru ludowe
go. [W:] „Polska Sztuka Ludowa” R. 30: 1976, nr 2.

6 Wg: Słownik polsko-słowacki i słowacko-polski. Wyd. Wiedza Powszechna. Warszawa

1988, s. 288.

7 Edyta Starek, Strój spiski. [W:] Atlas polskich strojów ludowych. Polskie Towarzy
stwo Ludoznawcze. Poznań 1954. Gorsety ze szczytkiem występowały też w Czorsztynie, a więc w

Pieninach. Świadczą o tym okazy w Muzeum Tatrzańskim, podarowane w 1889 roku muzeum

przez ówczesnego właściciela dóbr czorsztyńskich - Stanisława Drohojowskiego.
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67. Gorset ze szczytkiem ze wsi Dzianisz

tematu, właściwie tylko jedna publikacja8. Wspomina też o nich A. Dobrowol
ska, która szukając materiału porównawczego dla żywotków cieszyńskich nad
mieniała:

Stosunkowo najbliższy cieszyńskiemu żywotkowi zdaje się być stary, wyszły już z użycia gorset
noszony na Podhalu z charakterystycznym trójkątem (szczytkiem) na osi pleców, jak świadczy o

tym kilka okazów przechowywanych w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem9.

W tym tekście Dobrowolska wspomina aż o kilku takich gorsetach. Najpraw
dopodobniej pojęcie Podhala zostało przez nią potraktowane niezmiernie szeroko

i objęło również Spisz z Pieninami. W zakopiańskim muzeum jest bowiem istot
nie kilka gorsetów ze szczytkiem, ale tylko dwa z nich (E/1755/MT, E/2111/MT
- fot. 67, 68) są rdzennie podhalańskie. Zachowane dwa gorsety są jedynym
śladem ich występowania niegdyś na Podhalu. Nie zostały one zilustrowane w

żadnych znanych mi przekazach ikonograficznych, chyba dlatego, że, poza nie
licznymi wyjątkami, znakomita większość ikonografii podhalańskiej zaczyna się
od około połowy XIX w. W okresie wcześniejszym mało kto zaglądał w te stro-

8 Hanna Blaszczyk-Żurowska, Dawny kobiecy strój góralski na Podhalu. Ko
munikat na marginesie wystawy "Czas stroju podhalańskiego » zorganizowanej w Muzeum Ta
trzańskim w Zakopanem. [W:] „Lud” T. 71 : 1987, s. 245-253.

9 A. Dobrowolska, Żywotki cieszyńskie, op. cit., s. 20.
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ny. Trzeba pamiętać, że od 1772 roku Podhale weszło w skład zupełnie obcego,
wielonarodowego organizmu państwowego jakim było Cesarstwo Austriackie.

Było leżącą z dala od głównych traktów ziemią peryferyjną, nieurodzajną i bied
ną. Tutejszy lud góralski pozostawiony byl samemu sobie. Wyprawa w Tatry i na

Podhale dla Polaków w owym czasie defacto była bezsensowna. Tatrami zainte
resowani byli jedynie polscy uczeni - jak Stanisław Staszic czy Ludwik Zejszner.
Zatrzymywali się oni jednak w jedynym „cywilizowanym” miejscu jakim byl
dwór w Kuźnicach. Do wsi góralskich, w tym i do samego Zakopanego, mało kto

z nich zaglądał - interesowały ich głównie Tatry z ich przyrodą, a przede
wszystkim bogactwami naturalnymi, marginalnie zaś miejscowi górale. Nie byl
to bowiem jeszcze czas rozwiniętych zainteresowań ludoznawczych.

Miejscowa zaś ludność góralska w tych czasach odbywała liczne migracje.
Jak pisał Zejszner, góral:

...udaje się często do Węgier (tj. na Słowację), gdzie prawie żadnych nie opłacają podatków, i

taniej tam zaspokajają wszystkie potrzeby. Stamtąd otrzymują „duchan” (tytoń), stamtąd sianie

(zboże). Tam na zakupienie jego wybierają się karawanami do Miszkowa (Miszkolz) i Koszyc.
Kraj tamtejszy tyle urodzajny, jego ogólny dobry byt, spaniale dwory i zamki, rzadki pobór do

wojska, małe podatki uczyniły Węgry dla Podhala krajem obiecanym, prawdziwym Eldorado. To

są najgłówniejsze powody naśladowania obyczajów i wprowadzenia do mowy pojedynczych wyra
zów ludu Słowaków, z któremi nierównie więcej mają styczności, aniżeli z jednorodnemi miesz
kańcami nadwiślańskimi10.

Przykładów takich stałych kontaktów górali z ludnością zamieszkującą połu
dniowe stoki Karpat można byłoby przytoczyć sporo. Podhalanie odbywali też

podróże o wiele dalsze. I tak Franciszek Klein wspomina o wędrówkach Podha
lan na początku XIX wieku aż nad wybrzeża Adriatyku. Pisze bowiem: „Na ka
peluszach noszą górale najczęściej ‘kostki1 czyli właściwie muszelki drobne (cy-
prea moneta'), które sami sobie sprowadzają z nad morza adriatyckiego...”, dalej
zaś mówi o muszelkach: „pochodzą one ze Wschodu a najpewniej z Adriatyku,
gdzie górale sprzedawali płótno zgrzebne swego wyrobu Turkom na żagle, a za

to dostawali muszelki nizane w wianki, które następnie stały się ozdobą kapelu
szy”11. Podhalanie nie żyli więc, jak to się powszechnie sądziło w izolacji. To

raczej Podhale żyło w znacznej izolacji w tamtych czasach od reszty ziem pol
skich i polskiego środowiska kulturowego. Efektem wędrówek Podhalan na po
łudnie były kontakty z innymi, często egzotycznymi dla nich, kulturami. Konse
kwencją tych kontaktów były różnorakie zapożyczenia kulturowe. Widoczne są

10 Ludwik Zejszner, Pieśni ludu Podhalan, czyli górali tatrowych polskich... Warsza
wa 1845, s. 37.

11 Podhalanie i Tatry na początku XIX wieku. Według rękopisu Franciszka Kleina opraco
wał Walery Eljasz-Radzikowski. [W:] „Lud” T. 3: 1897, s. 251-252.
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68. Gorset ze szczytkiem z Nowego Targu

one również w ubiorze. Gorsety ze szczytkiem zdają się być tego przykładem, co

postaram się niżej uzasadnić12.

Okazuje się, że na terenie dzisiejszej Słowacji a nawet Moraw były gorsety ze

szczytkiem noszone niemal że powszechnie. Mówią o tym zachowane źródła

ikonograficzne13. Dokonajmy zatem choć pobieżnego ich przeglądu. I tak,

12 Przykładem jak silne piętno na kulturze danego regionu wyciskają różnorodność osad
nictwa i migracje może być Śląsk Cieszyński, który z racji swego położenia ulega! wielorakim

wpływom. Pisze o tym m. in. B: Bazielich, „Trudno dziś powiedzieć skąd w Cieszyńskiem wzięły
się staniki haftowane zlotem? Wiadomo tylko, że pojawiły się one w tej fonnie stosunkowo wcze
śnie, bo pierwsze ich przykłady, jak wykazują cytowane już materiały archiwalne, znane są z

przełomu XVI i XVH wieku. W owym czasie okolice te ulegały wpływowi innego kręgu mody,
która ściągała tu z południa poprzez środkowe Czechy i Litomylsko oraz sąsiedni Jabłonków. Z

tych rejonów bowiem znane są podobne okazy haftów występujące na stanikach, które od poprzed
nich różniły się nieco samym krojem...”, zaś moda na złote hafty „...rozchodziła się [...] różnymi
drogami przez różne środowiska, przy czym na Śląsk wiodła z dwu kierunków - jeden prowadził
właśnie z południa, drugi od zachodu.” (B. B a z i e 1 i c h, Złote hafty w tradycyjnej odzieży na

Śląsku. [W:] „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Etnografia, z. 6 . Bytom 1973, s. 42-

42).
13 Korzystam głównie zJ. M ar k o v a, Slovensky ludovy odev v minulosti. Bratislava

1955. Jest to album zawierający zestaw najważniejszych zachowanych przekazów ikonograficz
nych ubioru od czasów średniowiecznych do drugiej połowy XIX wieku. Co najcenniejsze, to, że
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69. Kobiety w gorsetach ze szczytkiem z okolic Pokara i Zeleneho pod Nowym Mia
stem nad Wagiem

spotkać można było ten typ gorsetów już na słowackim Spiszu i Liptowie. Z te
renów dalszych zaś - noszono je w rejonie słowackiego Pogórza Szczawnickiego
(Hontianske Nemce), w okolicach Nowego Miasta nad Wagiem - Neograder
Comitat (Poltare, Zelene - fot. 69), kolo Koszyc (Myslawa - fot. 70)14, a także w

okolicach Tmavy (fot. 71) Preśowa i Opatova. Kobiety z Zeleneho i Poltara oraz

Hontanskych Tesdrov uwieczni! malarz żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku
- J. H. Bikkessy (wł. nazw. Jozef Heinbucher). Większą część swego życia spę-

ikonografii towarzyszą teksty źródłowe opisujące ten ubiór jak i cale konteksty kulturowe. Na

wielu przedstawieniach widoczne są kobiety ubrane w gorsety „ze szczytkiem”. Uwiecznili je
malarze: V. G. Kininger, J. H. Bikkessy, M. Racsayh, J. Alt, P. Bohun i inni. Tym obrazom towa
rzyszą opisy. Wynika z nich jednoznacznie, że gorsety tego typu były powszechnie noszone od

XVII wieku do drugiej połowy wieku XIX. Z kolei Sonia Kovaćevićowa w Ludovym odeve

v Hornom Liptowe (Bratysława 1955), zamieszcza również rysunek takiego gorsetu (s. 71, il. 55-

58b). Pochodzi on ze wsi Kokava i według zebranych przez nią w terenie infonnacji noszone tam

były jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Jak twierdzi dalej autorka, gorsety takie są również w

zbiorach muzealnych z terenu Liptova Średniego i Dolnego.
14 W tym miejscu pragnę podziękować panu docentowi Ludwikowi Kunzowi z Brna, który

dzięki swej uprzejmości poinformował mnie, że Myslavajest dziś jedną z dzielnic Koszyc.
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dzil on na Słowacji i jest autorem wielu prac wyobrażających „typy ludowe” z

którymi stykał się w terenie. Prace jego ukazały się w albumie wydanym w la
tach 1816-1829. Uzupełnieniem albumu jest tekst opisujący ubiory na rycinach.
Autorem tekstu jest Jan Ćaplović15. I tak, o gorsetach z okolic Poltara i Zeleneho

(fot. 69) Ćaplović pisał: „Gorset i spódnik uszyte są z tego samego materiału

szkarłatnego, przybrane czarnymi aksamitnymi taśmami i złotymi sznurami, na

dole zakończone żółtym rąbkiem [...]. Taśmy naramienne (przy gorsetach) są ze

złotego galonu”16. Opis ten jest dość zdawkowy, ale w świetle materiałów po
równawczych, którymi dysponujemy, stwierdzamy, iż ubiór ten podobny jest
choćby do noszonych na Spiszu „janglijowych” spódnic i kabotków, obszywa
nych złotymi galonami. Podobny też tak w fasonie jak i zasadach zdobienia (ta
śmy) do opisanego przez niego gorsetu zdaje się być jeden z dwu zachowanych
gorsetów podhalańskich (E/2111/MT - fot. 68). W pracy zaś niemieckich uczo
nych W. Bruhna i M. Tilke: Das Kostiimwerk.. .17 przedstawiono na barwnej ta

blicy w grupie z Moraw między innymi parę nowożeńców (Slovakisches Braul-

paar - Mahren). Panna młoda ubrana jest w gorset ze szczytkiem z szeroko ob
szytymi krawędziami. Gorsetjest w odcieniu wrzosowymi a obszycia zielone (fot.
70).

Spośród szczegółowych materiałów opisowych dotyczących tycli gorsetów,
zwróciły moją uwagę wyniki badań Janiny Patkovej, opublikowane w Ludovym
odeve z okoli TrnavyTM. Jak już wiemy ze źródeł ikonograficznych i tam gorsety

15 Jan Ć a p 1 o v i ć, Pannonieus Beweliner in iliren Volkstliumliclien Trachten. Wien

1816-1820. Ćaplović Jan (1789-1847) urodził się na Orawie Dolnej; adwokat, publicysta i etno
graf. Skończył gimnazjum w Bańskiej Szczawnicy. Pracował w biurach prawnych w Bańskiej
Bystrzycy i Zwoleniu. Od 1805 r. rozpoczął własną praktykę. W 1808 osiadł we Wiedniu, gdzie od

1813 r. został doradcą prawnym majątków „karpackich” grafa Schónbom. W trakcie wielu podróży
w te tereny zebrał masę materiałów - bardzo szczegółowych - ludoznawczych. Opracował etnogra
fię Rusinów, Rumunów, Węgrów, Cyganów i Słowaków. Drukiem wyszła m. in. jego praca o

Słowakach (Hespents, 1818). Walczył z madziaryzacją Słowacji. Publikował głównie w języku
niemieckim (por. Slovensky Biograficky Slornik. Martin 1986, t. I, s. 404 oraz Encyklopedia
Slovenska. T. 1: A-D. Bratysława 1977, s. 354,).

16 Jan Ć a p 1 o v i ć, Pannonieus..., op. cit. [W:] Jozef M a r k o v. Słoweński ludowy odev

v minulosti. Bratysława 1955, s. 64, poz. 19. Oto oryginalnie brzmiący tekst: „lin Corset und Rock

ist aus einem stuck von rothem Scharlach mit schwan sammetenen Bandem, und goldenen
Schnuren grziert unten aber mit einem gelben Saum eingefasst... die Achselbander sind von golde
nen Tressen.”

17 Wolfgang B r u h n, Max Tilke, Das Kostiimwerk. Einc Gescliiclite des Kostiims aller

Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit, einschliesslicli der Volkstrachten Europas und der

Trachten der aussereuropaisclien Lander. Berlin 1942; także M. Tilke, Osteuropaische Volks-

tracliten in Sclinitt und Farbę... . Berlin 1925.

18 J. P a t k o v a, Ludovy odev z okoli Trnavy. Bratysława 1957. Na str. 65-68 Patkova pi-
sze, że zszywane ze spódnicami były tylko najstarsze „żywotki”. Później noszono je jako gorsety i

fason ten przetrwał tam bardzo długo - do końca XIX wieku. Zdobienie na „żywotkach” koncen
trowało się na szwach i wokół zapięcia a na najstarszych wokół krawędzi, które się lamowało
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70. Para nowożeńców z Moraw. XIX w.

te występowały. Nazywano je „żywotkami z piskami”. Noszone były już po
wszechnie na początku XIX wieku, z tym, że zszywane były jeszcze wówczas ze

spódnicami i tworzyły rodzaj sukienki. Szyte były nie tylko z czerwonego sukna
ale i z białego, zielonego i czerwonego adamaszku. Z przodu i na plecach były
zdobione aksamitnymi wstęgami i wyszywane haftem łańcuszkowym. Zdobienia

te koncentrowały się wzdłuż krawędzi gorsetów. Z końcem XIX wieku stosować

zaczęto masowo fabryczne ozdoby w postaci pasamonów i koralików, przeważ
nie złotych i srebrnych. Dopiero po „żywotkach z piskami” zapanować miała

według Patkovej moda na gorsety z owalnymi wycięciami dekoltów.

Powyżej zebrane wiadomości w sposób jednoznaczny wskazują kierunek skąd
została przyjęta na Podhalu moda na gorsety ze szczytkiem. Nasuwa się jednak

jednobarwnym materiałem, przeważnie czerwonym (analogiczną lamówkę posiada jeden z gorse
tów podhalańskich). Od około połowy XIX wieku „żywotki” z okolic Tmavy szyte już były przez

wiejskich krawców, gdyż nastała wówczas moda na żywotki brokatowe w wytłaczane wielkie

wzory kwiatowe. Trzeba było więc wykazać nie lada zręczność, by wzór na tkaninie w trakcie jej
przykrawania nie uległ zdekomponowaniu. Gorsety te uchodziły za niezmienne drogie. Opis tu

streszczony nasuwa analogie do gorsetów podhalańskich ze szczytkiem i dlatego poświęciłam mu

tutaj tyle miejsca.
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71. Kobiety macedońskie, lata 20-te XX w.

następne pytanie: poza Słowacją na jakich, dalszych przestrzeniach moda na

gorsety ze szczytkiem panowała? W historii zachodnioeuropejskiej mody tak

zwanych warstw wyższych trudno było by znaleźć staniki, które swym fasonem

mogłyby być pierwowzorem dla gorsetów ze szczytkiem by z czasem, jak to

zwykle miało miejsce, trafiły „do ludu”.

Biorąc pod uwagę historię uwarunkowań kulturowych w Europie sięgnęłam w

swych poszukiwaniach na teren Półwyspu Bałkańskiego. Okazało się, że fasony
pokrewne do omawianych gorsetów spotkać można na znacznych połaciach tego
półwyspu. I tak, ikonografia ubiorów ludowych z lat 1823-1930 zebrana jest
między innymi w Costumes nationaux yougoslaves (Belgrad 1930) a także w

wydanej w 1956 roku w Belgradzie pracy Trachten und Ornamente aus Ser-
bien'9. I już na pierwszy rzut oka uwidaczniają się pewne wspólne cechy w pod
halańskich gorsetach ze szczytkiem i gorsetach noszonych przez Macedonki z

19 Jugoslovenska narodna nośna (Costumes nationaux Jougoslaves). Edycja specjalna Mu
zeum Etnograficznego w Belgradzie. Seria I. Belgrad 1930. Dużo podobieństwa w zasadach kom
pozycji zdobień wykazują gorsety noszone w okolicach Nisu, Ressavy i Possavina. Por. też Trach
ten und Ornamente aus Serbies. Belgrad 1956.
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72. Turczynka w ubiorze domowym (z prawej strony)

okolic Skopie w latach 20-tych naszego wieku. Łączy je ich kusość - jedne i

drugie są bardzo opięte i rozchylają się na piersiach, tworząc dekolt na piersiach
spiczasto zakończony (fot. 71). Podobne w tych gorsetach są też zasady kompo
zycji zdobień - wstęgowe. Niektóre z tych gorsetów są bardziej „zabudowane” tj.
ramiączka przechodzą w kołnierzyk ze stójką. W gorsetach bardziej zabudowa
nych nie trudno już dopatrzyć się tendencji wziętych z ubioru powszechnie na
zywanego „tureckim”. Podobieństwo to jest też wyraźne w tendencji do obszy
wania pasamonami krawędzi i to pasamonami złotymi i srebrnymi. Również
karminowa czerwień gorsetów w zestawieniu ze zlotem jest „klasyką turecką”.
Pozostałe detale i elementy stroju są już wyraźnym powiewem orientu. Potwier
dzeniem tezy o orientalnym pochodzeniu tych macedońskich gorsetów jest
utrwalona postać kobiety również z okolic Skopie, ale żyjącej sto lat wcześniej -

na początku XIX wieku. Ubrana ona jest w kabacik z obcisłymi, krótkimi ręka
wami nie sięgającymi łokci. Dekolt tego kabacika wyraźnie ma szczytki a przy

szyi przechodzi też w stójkę. Zatem na przestrzeni tych stu lat zapewne kabacik

przeobraził się w gorset ale o fasonie podobnym. Tak zatem prześledzenie do
stępnej ikonografii i towarzyszących jej opisów zdaje się wyraźnie sugerować
orientalną, rodem z terenów otomańskich, genezę gorsetów „ze szczytkiem”.
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Zdają się być reminiscencją podbojów tureckich Europy Bałkańskiej. Należy
bowiem zdać sobie sprawę, że do lat 70-tych XIX wieku granica państwowa
Imperium Półksiężyca opierała się na Dunaju i Sawie a do połowy XIX wieku w

jego sferę wpływów wchodziła również Wołoszczyzna i Mołdawia. To długie
tureckie panowanie na tak znacznych połaciach wpłynęło zasadniczo na oblicze

kulturowe tych ziem.

Być może prototypem gorsetów ze szczytkiem był kabatek, który ma na sobie

turczynka „w ubiorze domowym” z ilustracji z początku XIX wieku (fot. 72), w

albumie Das Kostilmwerk.. .20? Przód tego kabatka skrojony jest jakby „za kuso”

a dekolt stanowią dwie pary szczytków, jedne nad drugimi. Stawianym pytaniom
odnośnie pochodzenia gorsetów ze szczytkiem trudno jednoznacznie odpowie
dzieć. Jedną z przyczyn jest stosunkowo znikoma dostępność do źródeł i mate
riałów porównawczych na ten temat. Tym też zapewne można tłumaczyć niemal

że zupełny brak opracowań w polskiej literaturze na temat wpływów oriental
nych w stroju ludowym. Wspomina o nich Barbara Bazielich, która, studiując
rodzaje haftów na terenach karpackich, zauważyła: „wprowadzenie do haftów

nici złotych, cekinów, błyskotek, korali jest wynikiem wpływów obcych, głów
nie tureckiego wschodu”21. Wpływy te bowiem sięgały daleko poza tereny bez
pośrednio zajęte przez państwo otomańskie. Wspomniane ryciny Bikkessy'ego z

terenu Słowacji z początku XIX wieku wyraźnie to sugerują. Nie ma w tym nic

dziwnego, gdy uzmysłowić sobie, że Komamo nad Dunajem sąsiadowało już ze

wschodnim imperium. Turcy doszli aż pod dolinę Wagu, której zdobyć im się nie

udało a były to wrota w głąb Słowacji, którędy biegł trakt dalej na północ - przez

przełęcze karpackie do Polski. W wyprawach łupieżczych Turcy wielokrotnie

grabili słowackie ziemie. Los taki spotkał np. Nitrę i Trnawę. Ich orientalna

wschodnia i bogata kultura musiala oddziaływać na tereny daleko wykraczające
poza Imperium Otomańskie. I tak, na Słowację docierała spora ilość „Turków -

domokrążców”. Oferowali oni na sprzedaż wiele wyrobów pochodzenia wschod
niego, w tym też różnorakie tkaniny i materiały22. Nie było by więc dziwnym,
gdyby i na Podhale docierały wpływy świata kultury' o pierwiastkach oriental
nych. I faktycznie miało to miejsce. Niezaprzeczalnym tego świadectwem są

stare, dawno już wyszle z użycia, paradne safianowe buty z wysoką cholewką.

211 W. B r u h n, M. T i 1 k e, Das Kostiiinwerk..., op. cit., s. 169, ryc.ll.
"

B. B a z i e 1 i c h, Barwne wyszycia na płótnie u górali karpackich, op. cit., s. 58.

22 Na podstawie J. P a t k o v e j, Ludcnry odev v okoli Trnavy..., op. cit., s. 17 -24 . Słowacy

spotykali się nie tylko z Turkami w czasach najazdów, ale i pokojowych. Wśród sporej liczby
domokrążców popularni byli tzw. „tureccy korzeimicy”, którzy „w swych długich trasach aż do

Holandii roznosili nie tylko drogie przyprawy korzenne, ale także przywozili do słowackich mia
steczek i wsi cudzoziemskie towary: brokaty, aksamity, które się najszybciej uwidoczniły w ubio
rze słowackich kobiet”. Por. S. Kovacevicova: Vyvin Slowenskeho ludovelio odoru. [W:]
Slowensky ludowy odev v minulosti. Bratysława 1955, s. XIV.
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73. „Ciżiny” z Podhala

nazywane niegdyś przez góralki „ciżmami”. Sama już ich nazwa, nie mówiąc o

formie, jednoznacznie określa ich proweniencję23 (fot. 73).

Wysuwając hipotezę o orientalnych być może pierwowzorach gorsetów ze

szczytkiem, pamiętać trzeba jednak, że na terenach o których w swych rozważa
niach wspominałam, ścierały się na przestrzeni wieków najróżnorodniejsze
wpływy kulturowe. Wpływy te, najogólniej biorąc, docierały z dwu zasadniczych
kierunków: z Europy Zachodniej i z Bliskiego Wschodu. Te dwie tendencje mie
szały się z sobą i uwidoczniły się też w ubiorach noszonych przez ludność wiej
ską tych krain. Ilustracją tego zjawiska mogą być właśnie omawiane przeze mnie

gorsety ze szczytkiem. Wspominałam już, że w okolicach Tmavy na Słowacji,
pierwotnie „żywotki” (gorsety) przyszywane były do spódnic i tworzyły z nimi

23 W języku polskim „ciżma” i „ciżemka” - określa tylko i wyłącznie but o n i s k i ej cho
lewce, wywodzący się swą fonną jeszcze z okresu Średniowiecza. Np. „ciżmy, ciżemki, płytkie
obuwie o płaskiej podeszwie z cholewką sięgającą najwyżej do kostek, bez obcasów” (por. Słownik

terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa 1976, s. 86). W przypadku przeze innie omawianym
„ciżmami” zostały nazwane buty z wysoką cholewką. Są one importem z Turcji - przyszły na

Podhale poprzez ziemie słowackie i węgierskie. Tam były noszone, początkowo od XVI wieku

przez mieszczki. Na tamtych terenach nosiły też nazwę „ciżmy”. Pochodzi ona z języka tureckiego
(tur. „czisme”, węg. „czisma”, slow, „ciżma”). We wszystkich tych językach oznaczają one t y 1 -

k o buty z wysoką cholewką.
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całość. Podobnie noszone były i w innych rejonach Słowacji. Tak też noszono je
i na ziemiach polskiego pogranicza. Na Śląsku Cieszyńskim spotkać je można

jeszcze do dziś, a na Polskim Spiszu do niedawna noszono tak zwane kanafaski z

lejbikiem. Kto wie, czy pierwotnie nie właśnie z „kabotkiem”, jak nazywano tam

gorsety ze szczytkiem? Kombinacja gorsetu zszytego z suto marszczoną spódni
cąjest najprawdopodobniej pozostałością po zachodnioeuropejskiej modzie rene
sansowej. „Suknie” te były bardzo popularne, a gdy pojawiły się w Polsce na
zwane zostały „kształcikami”.

Ksztalciki - jak pisze Bartkiewicz - miały różnorodne wycięcia pod szyją i były często przy
ozdobione małą krezą koszulki, wykończoną na ogól na brzegach czarnym haftem. Ubiór ten zdo
był sobie szczególną popularność wśród kobiet młodych. Szyte z rozmaitych tkanin ksztalciki

odsłaniały rękawy koszuli, które były najczęściej obficie marszczone lub zaprasowywane w fałdy
poziome lub pionowe. Noszono je przeważnie ze spódnicami w drobne fałdki przyozdobione nie
kiedy złotymi galonami. Ten typ ubioru kobiecego był tak popularny, że nawet chłopki posiadały w

swych skrzyniach suknie z „kształtami”, naśladujące krojem i wykończeniem ubiory szlacheckie i
mieszczańskie24 (fot. 74).

Tak doszliśmy do rodowodu tej jakże archaicznej, jak się okazuje, części
ubioru ludowego występującego jeszcze sporadycznie niemalże do czasów nam

współczesnych. Z czasem moda renesansowa na „kształty” przemijać poczęła i

na wsiach. Gorsety odpruwano więc od spódnic i zaczęto nosić jako oddzielne

części ubioru. Na terenach gdzie krzyżowały się wpływy kultury Zachodu z Bli
skim Wschodem, gorsety ze szczytkiem, fasony których wywodzą się najpraw
dopodobniej z mody tureckiej, przyszywano do spódnic i tak powstały swoiste

kombinacje nie spotykane gdzie indziej. W renesansie stosowano też podobne
zasady zdobienia złotymi i srebrnymi pasamonami, jakie da się zauważyć i na

gorsetach ze szczytkiem. Pamiętać jednak należy, że nie skądinąd jak właśnie z

Bliskiego Wschodu renesans europejski zaczerpnął swe wzory.

Po tym naświetleniu tła kulturowego, co było rzeczą niezbędną, przystąpmy
do szczegółowego opisu dwóch podhalańskich okazów gorsetów ze szczytkiem.
Najstarszym z nich jest gorset (fot. 67) (E/1755/MT) zakupiony przez Dembow
skich i opatrzony przez nich następującą metryką: „Gorset - najstarszy, z sukna

góralskiego, wyszywany wełną kolorową, materiał i robota góralska. Pochodzi z

Dzianisza od Styrczuli”25. Z całej kolekcji gorsetów zebranych przez małżeństwo

Dembowskich jedynie ten określony został jako „najstarszy”. Śmiało można go

datować na przełom XVIII i XIX wieku, co znalazło by potwierdzenie w szeroko

przytaczanym przeze mnie uprzednio materiale porównawczym z innych tere
nów, na których również występują te gorsety. Gorset ten (fot. 75) wykrojony

24 M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku. Ossolineum 1979, s. 73-74 oraz

M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów. Wrocław 1968, s. 436 i następne.
25 Jest to oryginalny tekst metryczki sporządzonej przez M. Dembowską, a obecnie znaj

dującej się w katalogu rzeczowym Muzeum Tatrzańskiego (teczka: Ul, poz. 8: gorsety).
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74. Renesansowy „kształcik” dziewczęcy

został z jednej szerokości (74 cm) brunatnego samodziałowego sukna z owczej
wełny (takiego samego z jakich szyte są do dziś tak zwane „czarne cuhy” góral
skie). Tak więc plecy i przody pod względem kroju stanowią całość, co jest wiel
ką rzadkością i jednocześnie potwierdzeniem archaiczności tego okazu. Ra-

miączka zostały dosztukowane z dwóch pasków' takiego samego brunatnego
sukna. Gorset podszyty został podszewką ze „zgrzebnego” płótna lnianego do
mowej roboty, o naturalnej barwie przędzy. Jego krawędzie są wykończone la-

mówką z płótna lnianego o różnych gatunkach. I tak, dolna krawędź oblamowana

została grubym - „zgrzebnym” płótnem lnianym o naturalnej barwie i o splocie
prostym. Przednie zaś poły płótnem nieco cieńszym - „pacześnym”, w kolorze

czerwonym, a wszystkie pozostałe krawędzie też lnianym płótnem czerwonym,
ale o splocie diagonalnym. Lamówki te są stosunkowo wąskie - wahają się od

jednego do dwóch centymetrów. Wszystkie szwy wykonane są lnianą nitką o

naturalnej barwie.

Lamówki podkreślają ładnie fason gorsetu, ale jeszcze wyraźniej czyni to

krajka samodziałowa, która naszyta jest równolegle do lamówek przy przednich
polach i dekolcie oraz na ramionach i plecach. Krajka ta, tkana splotem prostym,
wykonana jest z przędzy lnianej i wełnianej Jest ona wielokolorowa, z biegną-
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75. Gorset ze szczytkiem z Dzianisza

cym przez jej środek czerwono-żółtym zygzakiem. Odcień czerwieni na krajce
jest identyczny z czerwienią lamówek i zapewne obie przędze barwione były w

tym samym barwniku. Chcę tu zaznaczyć, że opisana krajka jest jedynym za
chowanym tego rodzaju egzemplarzem i dowodem ich stosowania w podhalań
skim ubiorze.

Pozostałe wolne płaszczyzny gorsetu pokrywa haft. Wykonany on jest dwoma

najstarszymi technikami stosowanymi w haftach ludowych: haftem łańcuszko
wym oraz krzyżowanym (zakopiańskim)26. Za materiał do haftu posłużyły tu

nitki uprzędzone z owczej wełny i pofarbowane na trzy kolory: żółty, czerwony i

zielony (o czym świadczy lewa strona haftu - ta niewyplowiala)27. Gdzieniegdzie

26 Terminy z pracy: Haft i zdobienie stroju ludowego. Warszawa 1955.

27 Prawdopodobnie przędzę wełnianą farbowano na miejscu. Trudno dziś bez specjalistycz
nej ekspertyzy ustalić, jakich używano do tego celu barwników. Kolor zielony być może uzyskano
za pomocą tzw. „berezulki”, tj. farby powszećhnie jeszcze używanej do pierwszej wojny światowej
na sąsiadującym przez Tatry z Podhalem Liptowie. S. Kovacevicowa pisze: „berezulka była po
chodzenia słowackiego i wywoziło się ją masowo do Polski” (S. K o v a c e v i c o w a: Ludovy
odev v Hornom Liptove. Bratysława 1955, s. 63 -64). Zagadnienie pochodzenia i rozwoju barwni-
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posłużono się też w hafcie zwykłą nitką lnianą o naturalnej barwie. Jest to haft o

motywach kwiatowych, z tendencją do dużego schematyzmu. Sam układ kompo
zycyjny haftu kojarzy się z o wiele późniejszymi, mocno już naturalistycznymi,
haftami na słowackich i węgierskich kożuszkach czy gorsetach.2S

I tak, na plecach, na niemalże całej ich powierzchni widnieje duży bukiet

kwiatowy. Składają się na niego łodygi kwiatowe o układzie symetrycznym. Oś

symetrii stanowi tu środkowa - pionowa łodyga. Jej dwie boczne odnogi nachy
lone są pod dużym kątem. Wszystkie te trzy łodygi wyrastają ze wspólnej pod
stawy jakąjest okrągły - ni to kwiatek ni to „słonko” - i zakończone są wielkimi

nieregularnymi kolistymi kwiatami. Boczne łodygi posiadają (również oparte na

zasadzie symetrii) odrosty zakończone małymi, okrągłymi kwiatkami, podobny
mi do „słonka”. Dwa takie „słonka”, lecz nieco większe i stanowiące niezależny
motyw, umieszczone są u nasady ramiączek, po obu stronach szczytka. Na pozo
stałych jeszcze nielicznych wolnych przestrzeniach pleców' porozrzucane są nie
równomiernie „niespodziewane” gwiazdki i jodełki. Na polach gorsetu z przodu
widzimy kompozycje złożone z tych samych motywów' co na plecach, to jest
pionowe łodygi kwiatowe z podobnymi odrostami jak na plecach gorsetu a nad

nimi zawsze jedno „słonko”. Na podkreślenie zasługuje doskonały zestaw kolo
rystyczny zastosowany w tym gorsecie. Brunatne sukno znakomicie kontrastuje z

czerwienią lamówek. Sukno to jest też odpowiednim tłem dla haftu kolorowego -

czerwono-żólto-zielonego.
Opisany powyżej gorset, jakjuż nadmieniłam we wstępie, pochodzi z Dziani-

sza. Dzianisz jest i był wsią peryferyjną leżącą na terenie tzw. Skalnego Podhala,
w rejonie Pasma Gubałowskiego. Był wsią powstałą z nadania sołectwa. Rody
sołtysie posiadały liczne morgi ziemi i wyróżniały się zamożnością spośród
reszty góralskiego społeczeństwa. Zamożność ta manifestowana też była strojem.
Być może góralki noszące niegdyś ten gorset należały właśnie do takiego sołty
siego rodu?

Drugi z zachowanych gorsetów' podhalańskich ze szczytkiem (fot. 68,

E/2111/MT) jest znacznie późniejszy od pierwszego. Kupił go w roku 1914 w

Nowym Targu od Budzykowej z Rajskich Ksawery Prauss29. Właścicielka mu-

ków jest samo w sobie tematem obszernym i wymaga konsultacji specjalistów z innych dziedzin

wiedzy.
28 Por. m. in.: Magyar nepi diszitó miiveszet. Budapeszt 1954.

29 Ksawery P r a u s s (1874-1925). W 1911 roku z żoną założył w Zakopanem pry
watną średnią szkolę (gimnazjum), prowadzoną później przez Towarzystwo Szkoły im. St. Staszi
ca. Byl znanym działaczem społecznym. Pasjonowała go turystyka. Od 1912 członek Sekcji Ludo
znawczej Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 1913 członek Zarządu Muzeum Tatrzańskiego. W 1914

r. zasiadał w komitecie redakcyjnym czasopisma „Zakopane”. W 1918 roku został pierwszym
ministrem WR i OP (Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) w odrodzonej Polsce.
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76. Tyl kaftanika „caraco” w ubiorze mieszczanki krakowskiej z 2 poi. XVII w.

siała być rodowitą nowotarżanką. Świadczy o tym jej nazwisko: Rajscy i Budzy-
kowie do dziś dnia należą do jednych z najstarszych miejscowych rodów30.

Ten nowotarski gorset ze szczytkiem nie różni się właściwie niczym od spo
tykanych do niedawna tego typu gorsetów spiskich. Uszyty jest z czerwonego
sukna - „jangliji” i ozdobiony złotymi galonami. I zapewne, gdyby nie zachowa
na do niego dokumentacja, za taki by uchodził. Jest to jednak gorset podhalański.
Wszelkie wątpliwości rozwiewa ostatecznie notatka Juliusza Zborowskiego,
dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, o tym gorsecie w prowadzonym przez niego
katalogu muzealnym - „tego kroju gorset dawniej byl noszony na równi z okrą
gło wyciętymi”31. Zatem Zborowski doskonale zdawał sobie sprawę z wartości

30 Rajscy i Budzykowie należą do najstarszych rodów nowotarskich. I tak, np. Budzykowie

wymieniani są od 1661 roku (zob. J. R a f a c z, Dzieje i ustrój Podhala nowotarskiego. Warszawa

1935, s. 160 i następne oraz K. T. B a r a n o w i e, Z przeszłości miasta Nowego Targu. Nowy
Targ 1946, s. 204).

31 Katalog rzeczowy Muzeum Tatrzańskiego: teczka Ul, poz. 8: gorsety.
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naukowej zachowanego obiektu i wyraźnie chcial zapobiec temu by w przyszło
ści nie doszło czasem do błędnej interpretacji tego okazu gorsetu jako spiskiego.

Krój tego gorsetu jest bardziej skomplikowany od gorsetu dzianiskiego. Skła
da się z kilku płatów: pleców, dwóch pól na przedzie i dwóch klinów wszytych
pod pachami. Dzięki temu, gorset jest bardziej wymodelowany i dopasowany do

ciała. Ramiączka skrojone są oszczędnościowo z płótna lnianego, zafarbowanego
na czerwono, jednak już o innym odcieniu czerwieni niż sukno gorsetu, przez co

nastąpiła pewna dysharmonia kolorystyczna. Pamiętać jednak należy, że przy

noszeniu, ramiączka były niewidoczne, przysłonięte innymi częściami ubioru.

Gorset ten podszyty jest zgrzebnym płótnem lnianym. Krawędzie oblamowane

są dwojakim płótnem: u dołu cienkim o odcieniu wyblakłej zieleni, na pozosta
łych zaś krawędziach płótnem batikowym. Jest to batik o tle indygo, z drobniut
kim deseniem w „kocie łapki”32. Ozdobą gorsetu jest mieniąca się pasmanteria z

dwojakiego rodzaju złotego galonu: jednego skromniejszego w postaci gładkiej
wstęgi, szerokiej na dwa centymetry i drugiego, przypominającego wstęgową
koronkę z fantazyjnie biegnącym meandrem wzdłuż jednej jej krawędzi. Gładka,
złota wstęga przyszyta jest wzdłuż wszystkich krawędzi gorsetu z wyjątkiem
pasa. Galon koronkowy pojawia się na przodzie gorsetu - przy dekolcie i krawę
dziach pół, a na plecach tworzy wielką literę „W” - podkreślając tym krój
szczytka. Zastosowane tu zdobnictwo jest skromne, ale bardzo efektowne. „Zło
to”, mieniące się tysiącem refleksów, znakomicie kontrastuje z intensywną, głę
boką czerwienią sukna. Trudno dziś dociec, kiedy moda na ten fason gorsetów na

Podhalu się pojawiła i jak była powszechna.
Gorset z Dzianisza, w pełni jest rękodziełem miejscowym - wykonany został

na miejscu z dostępnych surowców. Posiada on też archaiczny krój (z jednej
szerokości płata sukna). Zastosowane tu techniki hafciarskie też należą do naj
starszych. Zapewne nosiła go jakaś dzianiszanka żyjąca w wieku XVIII. Gorset

Budzykowej z Nowego Targu jest już na pewno późniejszy, z około połowy XIX

wieku; świadczy o tym użyty surowiec i zdobiące go pasamony. Można zatem

chyba powiedzieć, że oba te okazy gorsetów wyznaczają pewne przedziały cza
sowe - od drugiej połowy XVIII wieku do około połowy wieku XIX, kiedy gó
ralskie dziewczyny na Podhalu ubierały się w gorsety „ze szczytkiem”, będące
reminiscencją jak widać tak daleko sięgających wpływów kulturowych wielo
wiekowego panowania i podbojów państwa otomańskiego na obszarze Europy.
Szkoda wielka, że pokolenie zbieraczy takich jak Dembowscy, czy późniejszych,
jak Ksawery Prauss, nie starało się na temat tego fasonu gorsetów zebrać więcej

32 Takiego samego batikowego płótna Imanego używano na Podhalu do szycia spódnic,
tzw. farbanic lub farbownic. Noszono je długo, bo jeszcze do pierwszej wojny światowej. Drukar
nie płócien znajdowały się w wielu wsiach podhalańskich, np. w Chocholowie i Poroninie. Spora
kolekcja klocków do druku tych płócien znajduje się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Muzeum

posiada też kilka okazów spódnic i fartuch drukowany tą techniką.
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77. J. K. Wojnarowski, Grupa mieszczan krakowskich

informacji. Zapewne przyczyniłyby się one do rzucenia dodatkowego światła na

historię gorsetów podhalańskich.

Gorsety wywodzące się z XVIII-wiecznej mody mieszczańskiej

Gorsety o kroju „caraco”
W osiemnastowiecznej Francji, wśród ówczesnych elegantek, popularne stały

się staniki o nazwie „caraco”. Byl to „wcięty stanik z rękawami - jak pisze Maria

Gutkowska-Rychlewska - ozdobiony dużym falującym kołnierzem, w tyle za
okrąglonym. W dobrym, krawieckim wykonaniu stanik „caraco” miał skompli
kowany krój: cały jego tył składał się z kilku wąskich, zeszywanych części, które

umiejętnie u dołu rozszerzone, tworzyły obfitą falbanę”33 (fot. 76). Moda na „ca
raco” dotarła i do Polski. Z biegiem lat staniki te stały się bardzo popularną i

łubianą częścią ubioru polskich mieszczek. Noszone były nie tylko w dużych
ośrodkach miejskich, ale też w wielu małych miasteczkach. I tak, widnieją one

na obrazkach J. K. Wojnarowskiego, malarza krakowskiego z przełomu XVIII i

33 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów. Wrocław 1968, s. 703-704.
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78. Gorset o kroju „caraco” z Podhala

XIX wieku (fot. 77), a skądinąd wiadomo też, że jeszcze w latach osiemdziesią
tych XIX wieku ubierały się w nie mieszczki żywieckie. Z czasem na wzór „ca
raco” zaczęto szyć gorsety bez rękawów. Były to więc gorsety o plecach skrojo
nych w ten sposób, że tacki (kaletki) stanowiły jedną całość z plecami i przedni
mi polami. Tacki te były stosunkowo duże, przez co sięgały na biodra częściowo
je zakrywając, a jednocześnie zachodziły jedna na drugą, układając się fantazyj
nie. Plecy tych gorsetów, tak jak w „caraco”, składały się z wielu wąskich, zszy
wanych z sobą kawałków, które od pasa przechodziły w wyżej wspomniane duże

kaletki. Gorsety tego fasonu szyte były częstokroć z bardzo drogich tkanin je
dwabnych i brokatowych.

W zbiorach zakopiańskiego muzeum znajduje się jeden gorset nawiązujący
swym krojem do staników „caraco” (fot. 78). Pochodzi on ze zbiorów Stanisława
Barabasza34 (E/4924/MT), który nabył go w 1902 roku w Szaflarach lub Maru-

34 S. Barabasz (1857-1949). Skończył studia politechniczne w Wiedniu i Akademię
Sztuk Pięknych. Członek Towarzystwa Tatrzańskiego - w 1907 r. założył Sekcję Narciarską tegoż
Towarzystwa. Byl jednym z pierwszych narciarzy polskich. Od 1901 roku dyrektor Szkoły Prze-
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szynie35. Uszyty jest z ciężkiego adamaszku, tkaniny używanej niegdyś do obija
nia mebli lub wystroju wnętrza. Co najciekawsze - powstać musial z jakiś odpa
dów resztkowych, bo przód jego pozszywany został z wielu małych skrawków.

To pracochłonne zszywanie z małych kawałków wskazuje, jak cenną ta tkanina

była dlajej posiadaczki. W przeciwieństwie do przodów, plecy wykonane zostały
z jednolitych płatów zgodnych z zasadami kroju „caraco”. Widać więc, że cały
wysiłek krojczyni włożony został w odpowiednie wymodelowanie pleców, co

przy gorsetach typu „caraco” jest sprawą najważniejszą. Pożądany efekt w pełni
zresztą w tym przypadku został uzyskany i gorset na plecach układa się znako
micie.

Trudno jest ustalić pierwotny wzór tkaniny, gdyż powstał on z wielu kawał
ków. Najprawdopodobniej jest to jednak tkanina jeszcze XVIII-wieczna. Wystę
pują bowiem na niej bardzo duże motywy o zdecydowanie asymetrycznej kom
pozycji. Wśród tych motywów znaleźć można „rogi obfitości”, „gazony z kwia
tami” i motyw klasycyzującego złotego puzderka zawieszonego na lancetowatym
liściu. Pomiędzy tymi motywami porozrzucane są naturalistyczne pęki kwiatowe

z postrzępionymi płatkami. Wszystkie te motywy są cieniowane. Tlo tkaniny o

odcieniu bladozielonym nie jest jednolite, lecz wytłaczane w małe gwiazdki pię
cioramienne o nieregularnych ramionach. Na nim wszystkie motywy są wielo
barwne z przewagą złota, brązu i wrzosu o różnych tonacjach, poza tym wystę
puje kolor niebieski w kilku odcieniach mieszający się ze srebrem. Z tej tkaniny,
o zdecydowanie asymetrycznej kompozycji wzorów, uszyty został gorset o ple
cach z wzorem symetrycznym. Szwaczka tak bowiem celowo dobierała skrawki

materiału, że w efekcie pozszywania ich uzyskała abstrakcyjne zupełnie motywy,
ale za to z wyraźnie zachowaną ich symetrią. Nie można tego powiedzieć o przo-
dzie gorsetu. Tutaj są to już zszyte zupełnie przypadkowo i nie powiązane ze

sobą fragmenty motywów tkaniny. Widać, że wykonawczyni gorsetu nie dyspo
nowała już odpowiednią ilością materiału, która pozwoliłaby jej podobierać te

same motywy. W pierwszym momencie moich oględzin tego gorsetu zaczynałam
mieć obawy, czy może on być faktycznie tak stary. Z jednej strony wskazywałby
na to charakter tkaniny, ale miałam pewne wątpliwości co do samego fasonu. Jak

na osiemnastowieczny fason byl on dla mnie zanadto „zabudowany” na piersiach
i bardziej przypominał gorsety XIX-wieczne. Nie posiada wszak prawie w ogóle
dekoltu, zachodzi prawie pod szyję. Jak natomiast wiadomo, gorsety osiemna
stowieczne miały stosunkowo duże, owalne dekolty, sięgające piersi. Posiadały
też cienkie ramiączka, czego nie można powiedzieć o omawianym tu gorsecie.

myslu Drzewnego w Zakopanem. Wprowadził w miejsce tyrolszczyzny do wzornictwa podhalań
skiego formy zdobnicze oparte na miejscowych wzorach ludowych. Wydal Sztukę ludową na Pod
halu, z. 1 -4, 1928-1932. Udzielał się w sekcji muzealnej Towarzystwa Tatrzańskiego. Znany spo
łecznik na terenie Zakopanego.

35 Według notatki w inwentarzu etnograficznym Muzeum Tatrzańskiego.
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I oto sprawa wyjaśniła się, kiedy wywróciłam go na lewą stronę. Posiada on pod
szewkę z samodziałowego lnianego płótna. Podszewka ta właśnie zdradziła ślady
znacznych przeróbek gorsetu. Jest ona skrojona, w przeciwieństwie do zszywa
nych różnie kawałków adamaszku - tak jak powinna być - z kawałków odpo
wiadających ściśle krojowi „caraco”. Ale z małymi wyjątkami: przy dekolcie, w

górnej partii ramion i na karku. Tam jest sztukowana, przy czym sztukowanie to

odpowiada identycznym kawałkom adamaszku po prawej stronie gorsetu. Kiedy
w wyobraźni „odjęłam” te dosztukowane kawałki - okazało się, że otrzymałam
klasyczny w swym fasonie osiemnastowieczny gorset mieszczański (ryc. 79).

Ostateczne potwierdzenie tego znalazłam przy dalszych oględzinach gorsetu,
a mianowicie jego zapięcia. Obecnie jest on zapinany na pięć haftek (tak zwa
nych kobyłek z konikami). Kobyłki są jednak przyszyte bardzo nietypowo - nie

tuż przy krawędzi, jak to zwykle bywa, lecz lekkim skosem do niej i w dość

znacznej odległości, wahającej się od dwóch do czterech centymetrów. Na tej
samej zaś pole gorsetu, obok wspomnianych kobyłek, ale już prawidłowo, przy

samej krawędzi, widnieją cztery poziome dziurki obdziergane zieloną nitką.
Ostatnia, górna dziurka nie jest jednak pod samym dekoltem, lecz tuż pod grani
cą sztukowania adamaszku - to jest w miejscu, gdzie pierwotnie zaczynał się
dekolt. Na drugiej zaś pole gorsetu znać ciemne ślady po przyszytych niegdyś
guzikach.

Tak oto na przykładzie tego gorsetu zilustrować można zjawisko mody w

ubiorze ludowym. Właścicielka gorsetu, który odziedziczyła pewnie po swej
matce a może i babkach, chciała być ubrana zgodnie z obowiązującą tendencją w

fasonach gorsetów. Odziedziczony gorset był zbyt drogocenny, by go wyrzucać.
„Unowocześniła” więc jego fason. Zatem osoba przerabiająca musiała dyspono
wać jeszcze dodatkowymi skrawkami tegoż materiału, które jako cenne prze
chowywane były wraz z gorsetem. Jakimi drogami resztki materii obiciowej z

której gorset został uszyty trafiły do góralskiej chaty - nie wiadomo. Dla współ
czesnych badaczy historii stroju podhalańskiego gorset ten jest zatem tym bar
dziej ciekawy, że można na jego przykładzie prześledzić zjawisko mody w stroju
ludowym.

Gorsety z dużymi tackami (kaletkami)
Równolegle z modą na omawiane powyżej kabatki „caraco”, jak pisze Gut-

kowska-Rychlewska - „zamiast caraco nosiła polska mieszczka pod narzuconą
na ramionach jupką stanik bez rękawów, nałożony na koszulkę, często uszyty z

ciężkiego barwnego brokatu przetykanego złotem lub innej tkaniny jedwabnej
skrojony wraz z tackami (tassetes), dość szerokimi w tyle, z przodu zaś dla

oszczędności tkaniny jedwabnej ‘tacki’ były uszyte z płótna i pozostawały nie
widoczne pod zawiązanym fartuchem”36.

36 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów. Wrocław 1968.



226 Hanna Blaszczvk-Żnrcrwska

n

zi_^ooo

i\ /•)

O00<______

•<eo* ',-oą^.ł■; ■i. Z KEM!

79. Krój podhalańskiego gorsetu typu „caraco”.

Gorsety te różniły się krojem od „caraco” wyraźnie - plecy wykonane były
tylko z dwóch części, ze szwem wzdłuż pleców - tak jak w większości później
szych, bo już w XIX-wiecznych gorsetach. Od tych ostatnich różnią się jednak
zasadniczo tym, że tacki wykrawane są w całości z plecami i że są one znacz
nych rozmiarów.

Tak więc w XVIII wieku te dwa fasony gorsetów były wśród mieszczek bar
dzo popularne. Jak wiadomo, moda mieszczańska często bezpośrednio oddziały
wała na kształtowanie się ubioru chłopskiego. Nic więc dziwnego, że i gorsety
powyżej omówione, znacznie prostsze w kroju od „caraco”, pojawiły się w stroju
wiejskich dziewcząt i młodych mężatek i stały się powszechne w wielu regio
nach etnograficznych, co udokumentowane zostało w najrozmaitszego charakteru

publikacjach37. Bliżej zainteresował się nimi na przykład Franciszek Kotula,

37 Sporo materiałów na ten temat dostarczają wydane dotychczas zeszyty Atlasu polskich
strojów Indowych. Podobne gorsety noszono także w Krakowskiem - np. w Maszkienicach k.
Bochni w pierwszej połowie wieku XIX. Świadczą o tym dwa zachowane okazy w Muzeum Etno-
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który jako jeden z nielicznych badaczy dostrzegł w nich nie tylko jedną z odmian

gorsetów ludowych, ale też wykazać usiłował ich proweniencję38.
Do wielu regionów w których gorsety tego typu były noszone należy też Pod

hale. Oryginalne okazy podhalańskie przetrwały w zbiorach Muzeum Tatrzań
skiego. Dotychczas niktjednak nie zajął się nimi i typologicznie nie powiązał ich

z gorsetami osiemnastowiecznych mieszczek. Zapewne gorsety te nie były na

Podhalu noszone powszechnie - zbyt były bowiem drogie dla przeciętnej góralki.
Tylko nieliczne wówczas bardzo bogate - „hrube gaździny” - mogły sobie na tak

zbytkowną część stroju pozwolić. Potwierdza to już Władysław Matlakowski,
który opisując dawne gorsety jednocześnie zaznacza: „oczywiście stać na nie

było tylko bogate gaździny, gdyż były z kosztownego jedwabnego adamaszku:

kilka, które widziałem wykupione przez malarzy i zbieraczy, zrobione były ze

staroświeckiej, bardzo pięknej materii, i dostały się w spadku po babkach i pra
babkach spólczesnemu pokoleniu”39. Pisząc o zbieraczach, Matlakowski miał

pewnie na myśli także Dembowskich, w których „Chacie” często bywał i ich

kolekcję dobrze znal. I jeden z opisywanych przeze mnie dalej gorsetów
(E/1851/MT, fot. 80) pochodzi z ich właśnie kolekcji.

W pierwszym momencie wydać się może dziwnym, że na Podhalu u schyłku
XVIII wieku noszono tak kosztowne części ubioru i to w dodatku ubioru pocho
dzenia mieszczańskiego. Jak jednak już wspominałam omawiając gorsety „ze

szczytkiem”, Podhalanie prowadzili ruchliwy tryb życia, do którego zmuszały
ich warunki bytowe. Prócz wypraw na stronę południową Tatr, o których wów
czas nadmieniałam - górale udawali się też na północ. I tak, żyjący w Krakowie

na przełomie XVIII i XIX wieku Ambroży Grabowski tak ich opisywał:
... oni to opatrują całą tutejszą okolicę w deski i gonty; inni rozchodzą się tłumami z kosą w głąb

kraju dla zarobku w wiośnie, a nade wszystko podczas żniwa; ci z siekierką najmują się do roboty
ciesielskiej, owi z drutem do ściągania starych glinianych garnków (Słowacy) dopiero w jesieni do

graficznym w Krakowie, które dzięki uprzejmości p. Zbigniewa Szewczyka mogłam dokładnie

obejrzeć kilka lat temu i porównać z gorsetami podhalańskimi. Jeden z tych maszkienickich gorse
tówjest datowany na podszewce - 1810, przez jego zbieracza - Seweryna Udzielę. Okazy krakow
skie dokładnie opisała E. Janikowska (zob. E. Janikowska, Stare gorsety krakowskie. „Polska
Sztuka Ludowa” R. 5: 1951, nr 1-2. Między innymi stwierdziła ona: „Opisane tu starsze gorsety
krakowskie posiadają liczne analogie na terenach zarówno sąsiednich jak i bardziej odległych.
Gorset adamaszkowy z dużymi kaletami zbliżony jest bardzo do gorsetów noszonych przez szlach
cianki i mieszczki pod koniec XVIII wieku i z początkiem XIX, posiada najściślejsze analogie w

gorsetach mieszczańskich noszonych w Krakowie, Żywcu i w starszym stroju włościańskim z

okolic Rzeszowa, Jarosławia. Spotykamy go również na Mazowszu (s.42).
38 F. K o t u 1 a, Strój łańcucki. Atlas polskich strojów ludowych. Wrocław 1955, s. 27, rys.

29 VI.; tegoż: Strój rzeszowski. Atlas polskich strojów ludowych. Lublin 1951; tegoż: Gorsety
ludowe XVUI-XX w. z terenu województwa rzeszowskiego. Rzeszów 1970; tegoż: Poszukiwanie

metryk dla stroju ludowego. Rzeszów 1954.

39 Władysław Matlakowski, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Warsza
wa 1901, s. 160-161.
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siedzib swoich ze szczupłym zarobkiem powracają. Są jeszcze co w handlu płótnem, kwiczołami,

suszonymi rybami szukają sposobu utrzymania się, skazani przez naturę, aby to co im ziemia od
mawia, skrzętnością i pracą sobie wynagradzali4'1.

Zaznaczyć tu oczywiście trzeba, że Grabowski pod pojęciem górali rozumiał

mieszkańców pogórza w tym Podhalan. Tak więc pojawiający się wówczas w

Krakowie i innych miastach i miasteczkach górale należeli do licznej grupy ów
czesnych domokrążców. Za zarobione pieniądze nabywali oni rozmaite towary
niezbędne im i ich rodzinom, przynosili też zapewne swym bliskim podarki.
Takimi między innymi mogły być kupowane na miejskich straganach gorsety lub

materiały na nie. Tak jedną z wielu możliwych dróg zawędrować mogły osiem
nastowieczne mieszczańskie gorsety na Podhale. Być może materiały na te gor
sety nabywano i na samym Podhalu. W owych czasach krążyli bowiem po pol
skich drogach i wsiach wspominani już „tureccy” olejkarze. Roznosili oni po
wsiach początkowo rozmaite mikstury, które leczyć miały różne przypadłości.
Potem zamienili swe „apteki” na kramy z towarami bławatnymi. To od nich

można było nabyć różnorakie tkaniny, często pochodzenia orientalnego a także
koronki, wstążki i inne pasamony41. Wreszcie, według tradycji ustnych krążą-

40 Ambroży Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa ijego okolic. Kraków 1822,
s. 256-257. A. Grabowski (1782-1868). Urodzony w Kętach w rodzinie organisty. W wieku 15 lat

oddany do terminu, do krakowskiej księgami A. Groebla. Tam pracował przez dwadzieścia lat

wspinając się po wszystkich szczeblach kariery - aż do wejścia w spółkę własnościową z

Groeblem. Potem założył w Rynku Głównym własną księgarnię i doszedł do znacznej zamożności.

Po zamknięciu księgami w 1837 r. poświęcił się tylko badaniom archiwalnym i historycznym. Był
samoukiem, który z biegiem lat posiadł znakomitą wiedzą historyczną i kilka języków obcych.
Niektóre z zebranych archiwaliów opublikował. Zmarl jako nestor polskich historyków. Jego córka

została żoną Karola Estreichera. Ich syn - Stanisław - wydał w 1909 roku wspomnienia A. Gra
bowskiego, które stały się podstawowym materiałem informacji o Krakowie na przełomie XVIII i

XIX w. (zob. Polski słownik biograficzny, t. VHI-1, s. 483).
41 Por. S. Kovacevicova, Ludcnry odev v Hornom Liptove. Bratysława 1955 przypis

22. O olejkarzach odwiedzających ziemie polskie wspomina W. W ó j c i c k i. Pisał on: „Olejka
rze, zwykle Słowaki, których w pospolitym języku «Węgrami» nazywano, od bardzo dawnych
czasów wędrowali po Polsce, wyłudzając grosze. Ślad tego mam w starych kantyczkach na urodze
nie Chrystusa, gdzie gdy wszystkie narody, spieszą do dzieciny, leżącej w żłobku na sianku:

Węgrzyn kusy z olejkami, z krepulcami,
Do szopy przybywa,
Wtoż głosu dobywa:
Legem, legem, malatana

Sem prynosim tu dla Pana

Strafe olejki” [kantyczka z XVI w.] .

i dalej Wójcicki pisze (rok 1840): „Węgrami, nazywają także kramarzy Słowaków, co dotąd jesz
cze po Galicji z towarem chodzą; są to po większej części mieszkańcy Turczańskiej stolicy (obwo
du). Z pudłem na plecach i Czekanem w ręku, po kilka miesięcy w ustawicznej wędrówce. Byli oni

dawniej więcej użyteczni, ułatwiając kupno towarów, gdy obchodzili dwory szlachty, teraz przy
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cych jeszcze stosunkowo niedawno, materiały na gorsety przynosić mieli także

swym „frajerkom” (dziewczynom) zbójnicy z rozbojów po słowackiej stronie42.

Jakby jednak nie było, faktem jest, że na Podhalu u schyłku XVIII wieku nosiły
góralki gorsety szyte z drogocennych materiałów na modę mieszczańską. Świad
czą o tym zachowane okazy w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, które czas opi
sać.

Jeden z tych gorsetów (E/1851/MT, fot. 80) jest co do fasonu niemalże iden
tyczny z krakowskim gorsetem mieszczańskim z połowy XVIII wieku, który
obejrzeć można w zbiorach w Domu Matejki 43. Gorset z Podhala zakupiony
został przez wspomnianych już Dembowskich we wsi Dzianisz i opatrzony przez
nich następującą metryką: „gorset bardzo stary, zielony, jedwabny, z długimi
kaletami”. Uszyty został z cienkiego jedwabiu francuskiego, materiału jakich
używano wówczas do szycia kobiecych sukien. Jedwab ten ma rokokowy deseń
- są to duże motywy powyginanych maków ogrodowych o wystrzępionych płat
kach kwiatowych i ząbkowanych liściach. Utrzymany jest w tonacji zgaszonej:
seledynowej (tło) i kremowo-bialej (deseń kwiatowy). Tak więc zarówno krój jak
i materiał jednoznacznie wskazują iż gorset ten pochodzi z połowy wieku
XVIII44. Gorset ma podszewkę z grubego samodziałowego płótna. Wszystkie
szwy wykonane są ręcznie grubą, lnianą nitką. Krawędzie przodu usztywnione są

wystruganymi patyczkami wsuniętymi w założenie materiału. Do nich przyszy
tych jest po każdej stronie po sześć haftek przez które przeciągało się wstążkę
lub sznur służący do ściągania gorsetu. Ten XVIII-wieczny gorset noszony był
zapewne przez kilka pokoleń Podhalanek. Pomimo tego, zachował się w stosun
kowo dobrym stanie - co też jest dowodem, jaki musial stanowić wyraz bogac
twajego właścicielek.

W zbiorach muzealnych mamy też ciekawy przykład drugiego gorsetu zali
czanego do tego samego fasonu. Pochodzi z Czarnego Dunajca i zakupiony tam

został przez Bronisławę Kondratowiczową w 1902 roku. Określony został jako

łatwości handlu, nie za długo utracą zupełnie swój sposób zarobkowania” (W. Wójcicki: Stare

gawędy i obrazy. Olejkarz. Obraz Historyczny. T . 3. Warszawa 1840, s. 186, 190-191.

42 Por. H. R o j - K o z ł o w s k a, Materiały do kultury ludowej Podhala. Ubiór kobiecy
góralski. [W:] „Rocznik Podhalański” T. 4: 1987. Wydawnictwo Muzeum Tatrzańskiego. Zakopa
ne 1987, s. 191-198. Są to materiały archiwalne - relacja z lat czterdziestych XX wieku. W niej
fakty mieszają się z legendą dokonań zbójników. Do materiału tego należy podchodzić bardzo

krytycznie.
43 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów. Wrocław 1968, s. 830 .

Umieszczony jest tam szczegółowy krój gorsetu z Domu Matejki. Podane wymiary są identyczne
co w gorsecie podhalańskim, z tą tylko różnicą, że szerzej skrojone są plecy (szyty na osobę tęż
szą). Gorset z Domu Matejki publikuje też M. B a r t k i e w i c z, Polski ubiór do 1864 roku.

Ossolineum 1979, fot. 81, a także inny, podobny, il. 80.

44 Patrz: M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów..., op. cit., s. 640-651

(Rozdział: Tkaniny odzieżowe wXVIII w.).
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gorset „sołtysi”. Potwierdza się zatem, to co pisał Matlakowski, iż gorsety tego
typu noszone były przez najbogatsze góralki - z rodzin, które wywodziły się z

osadników z królewskich nadań sołectw. Zachowany gorset, sądząc po charakte
rze tkaniny, jest późniejszy - pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Uszyty
jest z zielonego brokatu wytłaczanego w bukiety kolorowe z przewagą złotej
nitki. Kompozycja kwiatowa jest zwarta i symetryczna. Podszyty został płótnem
lnianym tkanym w drobną kratkę bialo-niebieską (niebieski w odcieniu indygo).
Od pierwszego tutaj omówionego różni się jedynie szerszymi ramiączkami. Po
zostałe proporcje obu gorsetów są identyczne. Identyczna jest też wielkość kale
tek.

Omówione powyżej dwa XVIII-to wieczne gorsety podhalańskie są w swym
fasonie jak i proporcjach niemalże kopiami gorsetów krakowskich mieszczek.

Poza nimi, w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego jest jeszcze sześć innych gorse
tów, których fason wyraźnie wywodzi się z tych opisanych. Krój ich nadal za
sadniczo pozostał ten sam (to jest tacki wykrawane są w jednym płacie z plecami
i przodami). Wyraźnie jednak w nich widoczna jest tendencja do miniaturyzacji
tacek, choć nadal mają one kształt trapezowaty i są celowo sztukowane, tak by
zachodziły jedne na drugie i przez to robiły wrażenie sutości.

Uszyte one są z jedwabnych i adamaszkowych tkanin o wzorach wskazują
cych na ich pochodzenie z przełomu XVIII i XIX wieku oraz początku wieku
XIX45. Moda na tego typu gorsety panowała na Podhalu do około połowy wieku

XIX. Pierwsi kolekcjonerzy, którzy zjawili się w Zakopanem w połowie lat

osiemdziesiątych XIX wieku nabywając je do swych zbiorów dowiadywali się w

terenie iż są to gorsety „staroświeckie”. Wówczas bowiem noszono już w pod
halańskim stroju ludowym gorsety innego kroju i fasonu. Spora ich kolekcja
zachowana jest też w zbiorach zakopiańskiego muzeum. Czekają one na szcze
gółowe opracowanie.

Podsumowanie

Omówione powyżej gorsety podhalańskie należą do najstarszych zachowa
nych obiektów muzealnych z terenu Podhala. Są one unikatowe. Poza nimi w

zbiorach jest przebogata kolekcja gorsetów noszonych później - od połowy wie
ku XIX do czasów nam współczesnych. Korzystając zatem z zakopiańskiej ko
lekcji muzealnej prześledzić można historię fasonów gorsetów od wieku XVIII

do dnia dzisiejszego.

45 Są to gorsety: E/1986/MT - z Chochołowa, E/1988/MT - z okolic Zakopanego,
E/2080/MT- z okolic Zakopanego, E/2090/MT- z Cichego, E/2107/MT- z Cichego, E/3716/MT
— z Podczerwonego.



Najstarszefasony podhalańskich gorsetów 231

80. Gorset podhalański z dużymi tackami z Dzianisza, poi. XIX w.

- '-^7

Dokonać można wielu spostrzeżeń naukowych, które czasem obalają funk
cjonujące do dziś dnia stereotypy o kobiecym stroju podhalańskim jak i o kultu
rze ludowej Podhala. Strój (a więc i gorsety jako jego element) by 1 w kulturze

ludowej zawsze wykładnikiem zamożności jego właściciela, jego pozycji spo
łecznej w ramach społeczności lokalnej. Dawny strój kobiecy z Podhala, z je
dwabnymi gorsetami i spódnicami przeczy stereotypowi jakoby Podhale było
bardzo biednym regionem, oderwanym od świata i ludzi. Było regionem o spo
rych kontrastach społecznych; obok masy ubogich górali była warstwa „hrubych
gazdów”, często wywodzących się z rodzin „sołtysich”. Góralki z tych rodzin

swym bardzo drogim i tak bogatym dla oka strojem podkreślały swą pozycję
miejscowej, wiejskiej „arystokracji”. Strój ich podlegał też zjawisku mody wiej
skiej, w modzie tej na przestrzeni lat występowały różne tendencje. Tendencje te

związane też były z charakterem bezpośrednich i pośrednich kontaktów kulturo
wych Podhalan. A kontakty te były, również wbrew panującym stereotypom,
liczne i ożywione. Omawiając najstarsze fasony podhalańskich gorsetów wszyst-
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kie te wymienione zjawiska starałam się również zasygnalizować, tak, by temat

ująć w szerokim kontekście kulturowym.

The oldest fashions of the Tatra Highlans bodice

The Tatra Museum is in the possession of numerous costumes once belonging to the collection

of the Dembowskis, and among them seven bodices from the 19th and the beginning of the 20th

century. The autress discusses fashions of particular bodices in detail seeking the answer to the

ąuestion she demonstrates by showing the different ways of reaching the region a vast cultural and

historical background, ąuestioning at the same time the stereotype conviction that the Tatra Hi-

ghlands had been culturally isolated till the middle of the 19th century.
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WIZERUNEK „ORŁA BIAŁEGO” W DEKORACJI
DOMÓW ZAKOPIAŃSKICH

W lipcu 1995 roku dr Mieczysław Rokosz, prezes Towarzystwa Muzeum Ta
trzańskiego, wygłosił odczyt na temat historii przedstawień „orla białego”. Od
czyt ten stal się pretekstem do napisania niniejszego artykułu.

W czasie, kiedy Polska zniknęła z map Europy, Zakopane było miejscem, w

którym spotykali się Polacy ze wszystkich trzech zaborów. Wieś pod Giewontem

była wówczas swoistą letnią stolicą Polski, a bliskość gór i znaczne oddalenie od

centrów władzy sprzyjały poczuciu większej wolności niż gdzie indziej. Nic więc
dziwnego, że tworzenie pierwszego polskiego stylu narodowego trafiło tu na

odpowiedni grunt. Za indywidualne gesty patriotyzmu uznać należy także wyko
rzystywanie wizerunku „orla białego” w dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej
obiektów architektonicznych, a także w nazwach willi i pensjonatów.

Najprawdopodobniej po raz pierwszy godło Polski pojawiło się na zamku

drzwi frontowych „Koliby”, pierwszego domu w stylu zakopiańskim, wybudo
wanego w latach 1892-94 według projektu Stanisława Witkiewicza dla Zyg
munta Gnatowskiego1 2. Zamek zaprojektował sam właściciel, a wykonany został

w 1894 roku. Gnatowski byl także fundatorem kaplicy św. Jana Chrzciciela w

kościele p. w. Św. Rodziny. Warto wspomnieć, że podstawę ołtarza w tejże ka
plicy - wykonanego w latach 1897-98 również według projektu Witkiewicza -

zdobił Orzeł Biały na czerwonej tarczy oraz herb Litwy, Pogoń". Obydwie rzeźby
zdemontowano podczas okupacji i zaginęły.

1Por.T.Jab1ońska,Z.Moździerz:„Koliba", pierwszydomwstyluzakopiańskim.

Zakopane 1994.

2 Ibidem, il. 88 .
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81. Środkowe części balustrady w willi „Turnia” w Zakopanem

Motyw „Orla Białego” i „Pogoni” wykorzystano w tym samym czasie rów
nież w witrażach prezbiterium samego kościoła parafialnego, w którym znajduje
się wspomniana kaplica, a także w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w

Jaszczurówce, wzniesionej w latach 1904-7 według projektu twórcy stylu zako
piańskiego. On też byl projektantem witraży w obu wymienionych obiektach3.

Witraże szczęśliwie przetrwały wojnę oraz okupację i dotrwały do naszych cza
sów.

Bardzo interesujące są wizerunki „Orla Białego” rzeźbione na sosrębach i in
nych eksponowanych elementach domów zakopiańskich. Jednym z najstarszych
jest Orzeł Polski w koronie wykonany na sosrębie w salonie „Liliany”. Willę
wybudowano jako pensjonat w latach 1898-99 dla Adolfa Wemitza, po prawej
stronie dolnego biegu potoku Bystra. W roku 1917 budynek zakupiło Towarzy
stwo Prywatnego Gimnazjum Realnego w Zakopanem i urządziło w nim szkolę.

3 Por. T . J a b 1 o ń s k a: Styl zakopiański. Katalog cz. 2 . [W:] Stanisław Witkiewicz 1851-

1915. Zakopane 1996, s. 126,141 [il.] .
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82. Zamek drzwi frontowych w willi „Koliba" w Zakopanem

która przetrwała tu wiele lat. Salon został oczywiście jedną z klas. W czasie oku
pacji Niemcy wykorzystywali budynek jako magazyn. Budynek spłonął w marcu

1980 roku, a na jego miejscu postawiono bloki mieszkalne dla nauczycieli4.
Orzeł Polski w koronie został też wyrzeźbiony na sosrębach willi „Turnia”

(1906) mieszczącej się przy ul. Kościuszki 9 oraz w schronisku Towarzystwa
Tatrzańskiego nad Morskim Okiem (1907-8). Ten ostatni podobno według ry
sunku Walerego Eljasza. Obydwa wizerunki przetrwały okupację, mimo częstych
wizyt Niemców w obu obiektach. Najbardziej eksponowanym wizerunkiem Orla

Białego, który przetrwał czasy II wojny światowej było godło wyrzeźbione na

balustradzie balkonu tejże willi „Turnia”, znanej z pobytu w roku 1914 twórców
harcerstwa polskiego, Olgi i Andrzeja Małkowskich5. Przed wybuchem II wojny

4Por.L.D1ugo1ęcka,M.Pinkwart:ZakopaneodAdoZ. Wyd.2.Zakopane
1994.

5L.D1ugo1ęcka,M.Pinkwart:Zakopane.Przewodnikhistoryczny.Wyd.2.Zako
pane 1994, s. 181-183.
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światowej, w budynku tym Józef Bachleda Curuś prowadził restaurację z wy
szynkiem wódek. W czasie okupacji, gdy dokonywano przebudowy kamienicy
Franciszka Trzaski, w której urządzono już na początku okupacyjnych lat restau
rację „tylko dla Niemców” pod nazwą „Deutsches Heim”, przeniesiono ją wła
śnie do „Turni”. Orzeł Polski ocalał zasłonięty szyldem z napisem: „Wahrend des

Umbaus des Deutschen Heims, findet die Bedienung der Gaste in diesen Raumne
statt”6.

Prawdopodobnie z początkiem XX stulecia niewielkich rozmiarów rzeźbę
Orla Białego umieszczono w szczycie domu Jana Krzeptowskiego, w którym w

latach 1888-92 mieściła się pierwsza siedziba Muzeum Tatrzańskiego im. Dra

Tytusa Chałubińskiego. Budynek ten stal w miejscu, gdzie dziś mieści się Bank

Przemysłowo-Handlowy przy ul. Krupówki 19, poniżej orbisowskiego hotelu

„Giewont”. Zawieszenie orła wiązało się z otwarciem w budynku w roku 1905

„Apteki pod Białym Orłem”, prowadzonej początkowo przez Ferdynanda Tabe-

au, a potem - aż do roku 1933 - przez Bogdana Donigiewicza7.
Około 1908 roku wybudowano willę „Orla” przy ul. Kościeliskiej. W jej

przypadku motyw orła wykorzystano nie tylko w dekoracji budynku, ale był on

wyrzeźbiony także na bramce wejściowej do ogrodu. Również willa „Orłowa” na

Skibówkach miała umieszczonego białego orla w szczycie frontowym budynku.
Podobnie wielki „Orzeł Polski” umieszczony byl w ryzalicie frontowym willi

„Tolin”, stanowiącej ongiś własność Hanickich8. Dom stal nad potokiem Bystra

powyżej „Liliany”, w miejscu gdzie obecnie stoi budynek Sądu. Przed I wojną
światową, gdy willę „Marya” Marii Makswaldowej przy górnych Krupówkach9
przemianowano na „Poraj”, na ozdobnej desce z nazwą obiektu wymalowano
także dwa stylizowane „Polskie Orły”.

Na zakończenie tego krótkiego przeglądu można wspomnieć o wizerunkach

„Orla Białego” w koronie, umieszczanych w okresie międzywojennym, na fasa
dach gmachów publicznych. Chodzi mianowicie o godło II Rzeczypospolitej
umieszczone nad wejściem głównym - gruntownie przebudowanego według
projektu Stefana Meyera - gmachu poczty przy ul. Krupówki 20 oraz „Kasy
Chorych” (Ubezpieczalni Społecznej) przy ul. Gimnazjalnej. Obydwie płasko
rzeźby były w okresie okupacji zagipsowane i zasłonięte, dzięki czemu nie zo
stały zniszczone, a w drugiej połowie lat 40-tych, w okresie tworzenia „władzy
ludowej”, skuto im korony10.

6 Por. H. J o s t: Zakopane okresu okupacji. Kraków 1988.

7 Ibidem, s. 50

8 Kazimiera Hanicka była żoną Jerzego Żuławskiego.
9 Pensjonat wzniesiono w latach 1891-92 (por. Z. Moździerz: Początki stylu zakopiań

skiego. [W:] „Koliba",pierwszy dom..., s. 27 -28).
10 Korony zostały odtworzone w latach 90-tych, po zmianie godła.
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The ‘White Eagle’ Motif in the Zakopane Architecture

The article was inspired by the lecture given by Dr Mieczysław Rokosz at the Koliba House in

July 1995, and was the result of the discussion provoked by that lecture. The authors attempted to

tracę the use of the ‘white eagle’ motif in the omamental decoration of timber and wrought-iron
eleinents, as well as in stained-glass Windows. The analysis has a historical character, that is, it

starts with the earliest motifs - such as on the lock in the Koliba House (1893), on the altar in St.

John the Baptist’s Chapel (1896), in the stained-glass Windows in the new Parish Church at Kru
pówki Street (1896), to the later examples - such as the beam decoration in ‘Liliana’ Chalet (1898)
and in the tourist shelter at Morskie Oko (1908), and the motif on the elevation of „Turnia” Cha
let (1906). The article mentions also that the patriotic symbol of the white eagle was used in the

names of chalets in Zakopane, like ‘Orla’, ‘Orlica’ etc.
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WYCIECZKI TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO ZAPISANE

W ZIELNIKU MCHÓW

Tytus Chałubiński, lekarz i botanik urodził się 29 XII 1820 roku w Radomiu. Studiował medy
cynę, botanikę i inne nauki przyrodnicze w Wilnie i Dorpacie. W roku 1844 uzyskał w Wiirzburgu
dyplom doktora medycyny. Był profesorem medycyny w Akademii Medyko-Chirurgicznej oraz

Szkole Głównej w Warszawie. Znany lekarz, społecznik, byl pierwszym prezesem Kasy im. Mia
nowskiego oraz jednym z założycieli i redaktorów „Pamiętnika Fizjograficznego''. Napisał wiele

cennych prac z dziedziny medycyny i botaniki. Od 1873 roku przyjeżdżał corocznie do Zakopane
go, gdzie w końcu osiadł na stale. Stal się jedną z „legendarnych” postaci tego regionu, a jego
zasługi dla rozwoju Podhala, turystyki wreszcie kultury i nauki polskiej są niekwestionowane. Już

za życia otoczony powszechnym szacunkiem, również dla przymiotów charakteru, w pamięci
potomnych zachował się przede wszystkim jako „odkrywca”, propagator walorów leczniczych i

turystycznych Zakopanego, wielki przyjaciel górali i miłośnik Tatr. Zmarl w Zakopanem w 1889

roku i został pochowany na Pęksowym Brzyzku.

Tytus Chałubiński znany byl jako organizator największych, najdłużej trwają
cych i, jak niektórzy uważali najśmielszych, tatrzańskich wypraw, dlatego na
zwano go Tatrzańskim Królem . Byl prawdopodobnie na wszystkich zwiedza
nych wówczas przez turystów tatrzańskich szczytach i przełęczach. Wędrował po

górach w towarzystwie rodziny i przyjaciół, znanych artystów, literatów, na
ukowców. Wyszkoliło się przy nim wielu przewodników. Ze względu na to. iż

byl powszechnie znaną osobą o jego wycieczkach było głośniej, niż o podobnych

1 Królem Tatr nazywano wcześniej księdza Jędrzeja Płeszowskiego. Pierwszy proboszcz
zakopiański, ks. Józef Stolarczyk pisze: „Przypatrując się wzniesionemu nadenmą Gierłachowi,
miałem na myśli przedewszystkiem wyżej wspomnianego X. Płeszowskiego, którego wszyscy

znajomi królem Tatr nazywali, zdaniem mojem bardzo trafnie, bo pewno żaden tak nie pokochał
gór jak on. Przyjeżdża on tu rokrocznie podziwiać ich szczyty, spady, doliny, jeziora i stawy' a

powtarza to już przeszło dwadzieścia lat.” Zob.: J. S t o 1 a r c z y k, Wycieczka na szczyt Gerlachu,

„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, rok 1876,1.1, s. 59.
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83. Tytus Chałubiński

czy nawet bardziej śmiałych wyprawach, które organizowali inni. Niepowtarzal
ny klimat wypraw, ubarwionych tańcami i śpiewem przy ognisku, „gadkami”
górali-przewodników z legendarnym Sabałą na czele, znalazł odbicie w literatu
rze i sztuce.

Chałubiński przyczynił się do rozwoju taternictwa, mimo, iż organizował
niekiedy wycieczki „bez programu”, mogące być zaprzeczeniem pojęcia alpini
zmu, gdzie wyznacza się cel i do niego dąży. Taką wycieczkę z roku 1878 opi
suje w jedynym swoim utworze literackim pt. Sześć dni w Tatrach. Wycieczka
bez programu. Ta najczęściej omawiana i cytowana praca Chałubińskiego, uka
zuje nowoczesny sposób pojmowania i widzenia gór, obejmujący nie tylko do
znania estetyczne ale i sportowo-zdobywcze". Prawdopodobnie wtedy po raz

pierwszy pojawia się w piśmiennictwie wyraz „taternik” '. Jak pisze B. Chwa-

2 J. Kolbuszewski, Tytus Chałubiński ijego Sześć dni w Tatrach, we wstępie do :

Tytus Chałubiński, Sześć dni w Tatrach.Wycieczka bez programu, Wydawnictwo Literackie, Kra
ków 1988, s. 9-10.

3 J. N y k a, 90 lat wyrazu „taternik", Taternik, Warszawa 1969, nr 3, s. 101.
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ściński w swojej książce Z dziejów taternictwa. 0 górach i ludziach 4 5 6, w owych

czasach, gdy Tatry nie były jeszcze dobrze znane i opisane, nie sposób było
uniknąć pierwszych przejść. Ma więc ich kilka na swoim koncie i Doktor. Z

pewnością zaliczanie nowych dróg nie było dla niego jedynym ani też głównym
celem. Niewątpliwie przyrodnicze zainteresowania Chałubińskiego, jego badania

florystyczne miały wpływ na wybór tras i częste powracanie w te same atrakcyj
nie przyrodniczo miejsca.

Botaniką pasjonował się już w młodości. Po dwuletnich studiach w Akademii

Medyko-Chirurgicznej, które rozpoczął w 1838 roku w Wilnie, Chałubiński

przeniósł się do Dorpatu na wydział lekarski. Uczęszczał też na wykłady z ma
tematyki, chemii, geografii, logiki, psychologi, historii filozofii oraz botaniki,
która była jego ulubioną dziedziną. Już jako student w 1841 roku napisał obszer
ną analizę podręcznika botaniki w języku polskim {Kilka uwag nad dziełem Za
sady botaniki ifizjologii roślinnej ułożone wg. dzieła A. Richarda przez S. Pisu-

lewskiego mag. fil.) . Stopień kandydata nauk filozoficznych na Uniwersytecie w

Dorpacie w 1843 roku uzyskał na podstawie dysertacji Historyczny przegląd
mniemań o plciowości i sposobie zapładniania roślin. 13 lipca 1844 roku, otrzy
ma! w Wiirzburgu dyplom doktora medycyny, chirurgii i położnictwa. Szybko i

zasłużenie zyskał sławę jednego z najlepszych lekarzy tamtych czasów. W roku

1846 wydal w Bibliotece Warszawskiej drugą swą botaniczną pracę oka na

dzieje botaniki i na stosunekjej do innych umiejętności przyrodniczych, nato
miast w roku 1849 wydrukowano podręcznik Wykład początków botaniki przez

Adriana de Jussieu, przetłumaczony przez T. Chałubińskiego. Później na wiele

lat przerwał się jego kontakt z botaniką. Przerwę tę wypełni! chemią, a potem
mineralogią. Botaniką zajął się ponownie u schyłku życia . Mchy zaczął zbierać

na kilkanaście lat przed śmiercią. Jego prace briologiczne, już wówczas docenia
ne również za granicą, do dzisiaj mają ogromną wartość naukową. W roku 1882

w II tomie „Pamiętnika Fizjograficznego” wydal w języku łacińskim monografię
Grimmieae Tatrenses. Uwieńczeniem badań Chałubińskiego nad mchami flory
tatrzańskiej było ogłoszone w 1886 r. w IV tomie „Pamiętnika Fizjograficznego”
dzieło pt. Enumeratio muscorumfrondosorum tatrensium hucuscue cognitorum,
w którym zebrał i krytycznie ocenił całą wcześniejszą literaturę dotyczącą brio-

flory Tatr, przedstawił spis mchów tatrzańskich, jakie sam zebrał i oznaczył.
Zestawił pionowe rozmieszczenie każdego gatunku i niższych jednostek, jak
również scharakteryzował je pod względem ekologicznym. Tytus Chałubiński

4B.Chwaściński,Zdziejówtaternictwa. Ogórachiludziach,W-wa 1979,s. 62.

5 A. Wrzosek, Tytus Chałubińskijako botanik, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń

PAU” T. XLJV, nr 3 s. 112-117.

6 A. Wrzosek, Tytus Chałubiński życie — działalność naukowa i społeczna. Warszawa

1970, s. 31.
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84. Preparaty mikroskopowe mchów zebranych przez Tytusa Chałubińskiego

wskazał 62 gatunki (14,7 %) jako nowe dla flory Tatr 78.Do pracy dołączył, wy
konaną przez siebie mapę Tatr w skali 1:150 000, gdzie numerami zaznaczył
stanowiska, z których były zebrane mchy oraz spis topograficznych nazw ta
trzańskich.

Zielnik oraz zbiór skal tatrzańskich, zebranych w czasie wędrówek po Ta
trach ofiarował Muzeum Tatrzańskiemu w momencie jego powstania - w 1888

roku. Doskonale zachowany zbiór mchów jest dzisiaj nie tylko dokumentem
obecności niektórych gatunków' w ówczesnej florze Tatr, lecz stanowi także ma
teriał badawczy do współczesnych badań systematycznych . Posiada również

dużą archiwalną wartość, gdyż zachowały się metryczki pisane ręką Doktora.

7 B. H ry n i e w i e c k i, Tytus Chałubińskijako botanik (1820-1889), „Acta Societatis

Botanicorum Poloniae”, Vol. XXTV. Nr 2, 1955.

8 H. B ed n ar e k-0 chyra, RodzajRacomitrium (Musci, Grimmmiaceae) w Polsce: tak
sonomia, ekologia i fitogeograjta. „Fragm. Flor. Geobot”. Ser. Polonica 2: 1-307, 1995; R.

Ochyra. T. Chałubiński’s Works on tlie Tatra mosses, „Fragm. Flor. Geobot. ”

40(2): 893-898,
1995.
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Zielnik zawiera 2735 zasuszonych okazów, oznaczonych przez Chałubińskie
go do gatunku, a czasem podgatunku. Obok nazwy łacińskiej określone są bardzo

istotne dla przyrodnika informacje: miejsce i data zbioru. Preparaty mikroskopo
we pomocne w oznaczaniu okazów wykonywał T. Chałubiński w swojej pra
cowni w Warszawie . Liczący 600 szt. preparatów zbiór również jest w posiada
niu Muzeum .

Po śmierci Chałubińskiego jego syn, Ludwik, wydzielił z księgozbioru ojca
kilkadziesiąt dziel i rozpraw briołogicznych i ofiarował je Muzeum Tatrzańskie
mu. Jest to unikalny zbiór XIX-wiecznych oraz kilku XVIII-wiecznych publika
cji w języku łacińskim, niemieckim, francuskim, angielskim, polskim i węgier
skim. Chałubiński sprowadzał je z antykwariatów zagranicznych a niektóre z

nich były już wtedy rzadkością.

Katalog zbioru mchów Tytusa Chałubińskiego przygotowywany jest do dru
ku, stąd informacje zawarte w metryczkach poszczególnych okazów zostały
wprowadzone do komputerowej bazy danych i uzupełnione danymi z Enumera-

tio. Posortowano je według dat zbioru. Uzyskano różne ilości danych z poszcze
gólnych dni, uporządkowano je i powstało swoiste itinerarium. Chronologicznie
ułożone miejsca zebrania mchów stanowią interesujący materiał źródłowy dla

badaczy historii turystyki i życia T. Chałubińskiego. Zestawione ze znanymi
opisami wycieczek i z innymi materiałami archiwalnymi, dają pełniejszy obraz

jego wędrówek po Tatrach. Nieraz bardzo dokładnie wyznaczają ich trasy. Są
uzupełnieniem znanych już faktów, potwierdzają je. bądź weiyfikują. Ponieważ

doktor Chałubiński już w trakcie wycieczek porządkował i opisywał skrupulatnie
zebrany materiał , tylko stosunkowo niewielka ilość metryczek wydaje się być
błędnie datowana. Te omyłki jednak przy tak dużej ilości „prób” można wyeli
minować.

Oprócz ustalenia tras wycieczek ze spisu dat i miejsc, można zorientować się.
kiedy T. Chałubiński przyjeżdżał do Zakopanego i kiedy je opuszczał (zbierał
również mchy w Myślenicach, Szaflarach, Poroninie), kiedy robił wypady w np.

Pieniny, czy też odwiedzał w Orawicach Antoniego Kocjana - ornitologa i leśni
czego.

9 „Nocami obrabiam mchy tatrzańskie. Idzie to powoli, bo praca wielka i żmudna pod mi
kroskopem.” Zob.: List do Walerego Eljasza-Radzikowskiego, pisany z Warszawy 24 listopada
1877 [w:] Tytus Chałubiński Listy (1840-1889) w opracowaniu A. Szwajcer 1970, s. 123.

10 Opis zielnika [w:] I. W r o ń s k a, Zielnik mchów tatrzańskich d-ra Tytusa Chałubiń

skiego w Muzeumjego im. w Zakopanem, Zakopane 1973.

11 „ Byl jeszcze zajęty układaniem i znaczeniem mchów, do czego się zabrał w chwili,

gdyśrny weszli na Wagę. Czynił to tak spokojnie i uważnie, jakby nie przebył kilkugodzinnej dro
gi.[ .. .] nie pozwolił sobie użyć odpoczynku, napie się herbaty dopóki nie uporządkował zebranych
przez siebie mchów”. Zob.: B. R a j c h m a n, Wycieczka do Morskiego Oka przez przełącz Mięgu
szowiecką..., „Ateneum”, Tom IV, z. HI, 1877, s. 501.
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85. Zielnik mchów Tytusa Chałubińskiego (część)

Do tej pory materia! archiwalny zbiorów botanicznych, na które składa się
oprócz mchów zielnik roślin naczyniowych nie został wykorzystany w tego typu
analizach. Prof. Z. Wójcik przy okazji opracowywania zbiorów geologicznych
T. Chałubińskiego, zrobi! zestawienie jego wycieczek tatrzańskich w oparciu o

inwentarz i metryczki okazów kolekcji tatrzańskich skal "

będącej w posiadaniu
Muzeum, miał jednak do dyspozycji o wiele mniej danych. Dysponujemy dany
mi od 1873 do 1885 roku, z tym, że z lat 1873, 1874 posiadamy pojedyncze oka
zy. Większość datowanych okazów zielnika roślin naczyniowych oraz zbiorów

geologicznych Chałubińskiego pochodzi z roku 1875. Dane wątpliwe nie pasują
ce do chronologicznego ciągu, dotyczące pojedynczych okazów oznaczono zna
kiem zapytania ?. Nazwy, które się powtarzają w danym dniu, lub mają to samo

znaczenie np. „Szczyt Krywania” i „Na szczycie Krywania” podano jednokrot-

12 Z. W ó j c i k, Geologiczne i minerologiczne zbiory Tytusa Chałubińskiego, „Prace Mu
zeum Ziemi” 1966 r. nr 8, s. 167-173; O kolejnych pobytach T. Chałubińskiego na Podhalu i w

Tatrach poczynając od 1848 r. pisze Z. Wójcik również w artykule Tytus Chałubiński ijego legen
da . Zob. w: Tytus Chałubiński. Tatry wydane przez Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu i TPN, Radom 1996a.
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nie. Pominięto opisy miejsca zbioru nie mające istotnego znaczenia w niniejszym
opracowaniu. Kompletne dane zawarte będą w przygotowywanym katalogu zbio
ru mchów T. Chałubińskiego.

W wykazie uwzględniono również informacje z zielnika roślin naczyniowych
(n) oraz z metryczek geologicznych (g). Nazwy geograficzne uaktualniono wg

Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej Z. i W. Paryskich w nawiasach kwadrato
wych [ ] przy pierwszym wystąpieniu danej nazwy.

Miejsca pobytu (wycieczek) Tytusa Chałubińskiego ustalone na

podstawie metryczek zbiorów botanicznych i geologicznych
1873 r.

Od 1873 roku letnie miesiące T. Chałubiński spędzał w Zakopanem. Wielo
krotnie odbywał wycieczki po Tatrach, czasem w towarzystwie rodziny i Hele
ny Modrzejewskiej '. W czasie jednej z wycieczek poczynając od Osobitej prze
szedł w ciągu kilku dni Tatry Polskie . W liście do przyjaciela Aleksandra Ba
lickiego, pisanym dnia 10 sierpnia 1873 roku z Zakopanego wspomina pobyt w

Pięciu Stawach przed 15 laty .

23 VII Bramka [Doi. za Bramką]

1874 r.

„Wycieczki w tym roku częste i dobre. Dziś wybieramy się znów w kilku i to

wysoko” pisze Chałubiński 8 września 1874 do A. Balickiego . Właśnie tego
dnia ksiądz Józef Stolarczyk z Tytusem Chałubińskim i towarzyszami wyruszył
na podbój Gierlachu. Wyprawa ta nie zakończyła się zdobyciem najwyższego
szczytu, dotarła tylko do wysokości ponad 2400 m npm. Dokonano natomiast I

wejścia na Turnię Ponad Ogród - ostatnie wybitne skalne wzniesienie w długiej
pd-wsch. grani Małego Gierlachu . Relację z tej wycieczki drukuj ej. Stolarczyk
w tomie I „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” z 1876 roku . W zbiorach

Muzeum znajduje się okaz goryczki przeźroczystej Gentianafrigida zebrany 29

lipca na Lodowym . (Najprawdopodobniej jest to pomyłka w dacie).

13 Z. W ó j c i k. Geologiczne i mineralogiczne....,s. 167.

14 Chałubiński w 1878 r. pisze: „ Przed pięciu laty wybrałem się z kilku turystami i kilku
nastoma góralami, aby od Osobitej - ostatniej w łańcuchu zachodnim Tatrów góry - przejść gra
niami (grzbietami) cale Polskie Tatry”. Zob.: T. C h a 1 u b i ń s k i, Sześć dni w Tatrach..., s. 38.

15 Tytus Chałubiński Listy (1840-1889) w opracowaniu Anieli Szwejcerowej, 1970, s. 107.

16 Ibidem s. 114 .

17 Z. Radwańska-Paryska,W. H. Paryski, Wielka Encyklopedia Tatrzań-

ska,Wydawnictwo Górskie, Poronin 1995, s. 957.

18 J. Stolarczyk, Wycieczka na szczyt Gerlachu,” Pam. Tow. Tatrz”. 1876, t. 1 .

19 W. H. Paryski podaje w: Przewodnik taternicki. Tatry Wysokie, nr 18, str 69.

„...Dziesiąte wejście [Lodowy szczyt]: Ludwik Chałubiński, Tytus Chałubiński i towarzysze oraz

przewodnicy zakopiańscy, 12 VHI 1875, z Doliny Jaworowej.”
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23 VH Doi. Mięguszowska [Mięguszowiecka] nad Popradzkim Stawem

29 VII (n) Lodowy Szczyt
17 VIII (n) Zakopane

1875 r.

Z tego roku pochodzi największa ilość okazów geologicznych. T. Chałubiński

co najmniej dwa razy byl na Czerwonych Wierchach" . 12 sierpnia zdobył Lo
dowy Szczyt, by za kilka dni, 19 sierpnia być na szczycie Gierlachu, a 21 sierp
nia na Łomnicy. W tym czasie w przeciwieństwie do Gierlachu Lodowy Szczyt
odwiedzany byl tylko przez doświadczonych turystów" . We wrześniu odbył
wycieczki na Krokiew, Kopieniec, do Doliny Zdziaru, na Hruby Regiel i Koń-

czystą.

15 V (n) Dolina za Bramką
3 VH (g) Czerwone Wierchy; (g) Malolączniak
5 VII (g) Zawrat; (n) Doi. Białego Potoku

7 VH (g) Magóra [Magura]
10 VH (n) U stóp Wołoszyna
13 VH (g) Szeroka Jaworzyńska
14 VH (n) Dolina Strążysk [Doi.Strążyska]
15 VII (n) Białe [Doi. Białego]
16 VII (n) Białe

17 VII (g) Kopa Magóry
18 VH (n) Zawrat

19 VII (g) Gerlach [Gierlach] (prawdopodobnie pomyłka w miesiącu)
28 VH (g) Krokiew; (g) Zawrat; (n) Zakopane
29 VI. (g) Giewont

30 VH (g) Kopa Kondracka; (g) Malolączniak; (g) Żleb Wodniściak; (g) Hala Miętusia; (g)
Przełęcz Kondracka

I VIII Doi. Jaworzyńska; (g) Mały Regiel
5 VIII (g) Sarnia Skala; (g) Doi. Białego
7 VIII Droga przez Waksmundzką od Morskiego
10 VIII (g) Gubałówka

II VIII (g) Szeroka Jaworzyńska; (n) Białe

12 VIII (g) Lodowy Szczyt
13 VHI (g) Szeroka Jaworzyńska
14 VHI (n) Lodowy Szczyt
16 Vffl (g) Kopieniec
17 VHI (n) Czerwony Wierch; (n) Koperszady
19 VTn (g) Gierlach

21 VIII (g) Łomnica

22 VIII (n) Koperszady

s. 59.

20 Z. W ój c i k, Geologiczne..., s. 175.

B. Chwaściński, Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach. Warszawa 1979,
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23 VIII (g) Koperszady, (n) Gerlach

24 VUI (n) Doi. Felki [Doi.Wielicka]
27 VIII (g) Czerwone Wierchy; (g) Kamienne Zadnie; (g) Wąwóz Kraków

28 VIII (g) Zawrat, (n) Krokiew

31 VIII (g) Doi. Za Bramką
9 IX (g) Krokiew

16 IX (g) Kopieniec; (g) Przełęcz m. Kopieńcami
17 IX (g) Doi. Zdziaru

18 IX (g) Doi. Zdziaru

20 IX (g) Hruby Regiel; (g) Kończysta
30 IX (g) Malolączniak

1876 r.

W roku 1876 po wieloletniej przerwie T. Chałubiński powraca do botaniki,
rozpoczynając intensywne badania briologiczne w Tatrach. W III i IV tomie

„Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” znajduje się spis mchów zebranych w

czasie tatrzańskich wycieczek w 1876 roku"-. W lipcu Chałubiński penetrował
stoki Gubałówki, Czerwone Wierchy od strony Miętusiej, Kopę Magury i zako
piańskie regle. Uczestniczył w długiej wycieczce na Magurę Spiską i w Tatry
Bielskie, gdzie zwiedził m.in. Grotę Alabastrową w Bujaczym Wierchu i Hu-

czawę. Do Zakopanego wrócił 29 lipca przez Doi. Białej Wody. Doi. Rybiego
Potoku, Pięć Stawów Polskich i Zawrat. Dwa dni później był ponownie nad

Zmarzłym Stawem pod Zawratem. Przez Pustą Dolinkę, Zawory, Ciemne Smre
czyny, Koprową udał się na Krywań. Wracając Doi. Hlińską osiągnął przełęcz
Koprową, penetrował rejon Ignacowego (Hińczowego) Stawu aż po grań między
Koprowym a Cubryną (jeden okaz mchu)"', zwiedził też dolinę Żabiego. Wrócił

przez Mięguszowiecką przełęcz dalej przez Waksmundzką do Jaszczurówki.

L. Swierz podaje opis następnej sierpniowej wycieczki do Doi. Czeskiej, na Wa
gę, Rysy i Wysoką w której uczestniczył T. Chałubiński" . W czasie tej wy
cieczki odbyło się 10 sierpnia III wejście na Wysoką

"'

oraz 11 sierpnia I przej
ście przełęczy pod Kozią Strażnicą" . W drugiej połowie sierpnia Chałubiński

penetrował Magurę Zakopiańską, Nosal, Giewont, Dolinę Kościeliską, Regle.
We wrześniu zorganizował wycieczkę do Pięciu Stawów, po drodze zdobywając

22 T. Chałubiński, Spis mchów zebranych i oznaczonych z wycieczek w Tatry w

r. 1876, „Pam Tow. Tatrz”. , T. 111,1878, s. 28-31 oraz Sp/s mchów zebranych i oznaczonych z

wycieczek w Tatry w 1876 i 1877 r„ „Pam. Tow. Tatrz.” T. IV, s. 35 -36.

23 Na grani pomiędzy Koprowym a Czupryną (tak Cubrynę nazwał T. Cli.) zebrał Doktor

mech torfowiec dnia 3 sierpnia 1876 roku. Zob. też : W. H. P a r y s k i, Przewodnik Taternicki-

Tatiy Wysokie, cz. 5,: „pierwsze wejście i przejście zadniej Piarżystej Przełęczy , leżącej pomiędzy
Koprowym a Cubryną odbyło się około 1880 r.

”

24 L. Ś w i e r z, Wycieczka na Wysoką 2555 m w Tatrach, „Pam. Tow. Tatrz”. 1877, t. II .

25 W. H . P a r y s k i. Przewodnik taternicki Tatry Wysokie, cz. 9, s. 138, 160.

26W.H.Paryski.Przewodnik....cz. 10,s. 148.
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-rj
Kozi Wierch. Najprawdopodobniej w czasie tej wycieczki - a nie w roku 1875" ,

uczestniczył wraz z synem Ludwikiem i Alfonsem Surzyckim w pierwszym tury
stycznym przejściu Koziej Przełęczy . W połowie września skierował się w

stronę Babiej Góry przez Szaflary i ludźmierskie torfowiska. Wracając, na torfo
wiskach czarnodunajeckich zebrał mchy, glinę i korę brzozy (w zbiorach Mu
zeum). Na nocleg zatrzymał się w Dzianiszu.

15 VI (g) Czerwone Wierchy
4 VH Poniżej Rybiego przy stojących wodach [Morskie Oko]
7 VII Jaworzynka, żleb ku Magórze; Jaszczurówka

10 VH Doi. Białej Wody
12 VH Zakopane, olszyna Staszeczka; Równia Gąsienicowa
13 VII Zakopane, nad Bystrą ku Hamrom; Lasek ku Kuźnicom przy Bystrej Wodzie

14 VH Zakopane; Gubałówka od wschodu; Gubałówka grzbiet od zachodu; Tatary pod Guba
łówką; Chramcówki nad potokiem; Gładkie; (g) Doi. Chochołowska

15 VH Miętusia pod Upłazem; Miętusia pod Świstową; Żleb ku Miętusiej; Świstówka nad Małą
Łąką; Czerwony Wirch nad Małą Łąką od Świstówki; Żleb pod Sarnią Skałą; Lodowy ?; (g) Czer
wone Wierchy

17 VH Magóra; Magóra Zakopiańska; Grota Magóry
18 VII Zakopane lasek ku Kuźnicom; Zakopane, Krupówki nad potokiem; Laski ku Hamrom;

(g) Kopa Magóry
21 VH Zakopane Skibówki; Nad Bystrem od Chramcówek ku Gubałówce

22 VII Sarnia Skała; Od Krupówek ku Kuźnicom; Pod Krokwią ku Hamrom

24 VH Od Huczawy do Koperszad ?

25 VII Międzyściany - las pod Muraniem; Murań; Murań od południa; Murań przy grocie; Grota

Murania; Murań las pod Jaworzyną; Hawrań; Szeroka Bielska od południa [Szeroka Dolina lub

Szeroka Przełęcz Bielska]; Doi. między Szeroką Bielską a W. Koszarem [Doi. Kępy ?]; (g) Płacz
liwa Skała; (g) Murań

26 VII Murań od południa; Spiska Magóra; Zdziarski Wierch w Paśmie Magóry; Palenica w pa
śmie Magóry Spiskiej ku Kardolinowi; Grzbiet Palenicy; Żleb od Palenicy do Kardolina; (g) Kar-

dolin; (g) Pasmo Magóry Spiskiej; (g) Palenica Magóra Spiska

27 W. H . P a r y s k i, Tatry Wysokie przewodnik taternicki, cz.2, 1951, s. 40, 42 oraz

Z. Radwańska-Pary ska , W. H. P a r y s k i, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995,
s. 584.

28 T. Chałubiński wspomina „ ...przed kilku laty wypad! mi jakiś gwałtowny botaniczny
„interes” do Doliny Pięciu Stawów. (...) Ponieważ nasza droga zwykle jest przez Zawrat, przeto p.

Alfons S. młody taternik chcąc użyć porannej przechadzki odprowadza nas na tę przełęcz.(. . .) Pod

„Zmarzłym” rozmyślamy się. Przez Zawrat już się tyle razy chodziło, czyby nie można przejść
szczelinki między Kozim Wierchem a Granatami? Jakiś tam żlebik świeci w górze śniegiem. Spró
bujemy.

” Zob.: Sześć dni ... „Pam. Tow. Tatrz.” 1879, s. 67, 68; J. A . Szczepański oceniając
wkład T. Chałubińskiego w rozwój taternictwa pisze: „ na podkreślenie zasługuje tylko przejście
Koziej Przełęczy, II zejście z Gierlachu do Doi. Batyżowieckiej, wejście na Kołowy Szczyt, nie

zwiedzany od czasów Staszica, przejście Zadniej Piarżystej Przełęczy i zejście z Lodowego szczytu

wprost do Doliny Pięciu Stawów Spiskich.” Zob.: J. A . Szczepański, Odkrycie i zdobycie
Tatr, [w:] Na szczytach gór Europy, red. K. Saysse-Tobiczyk, Warszawa 1959, s. 104.



Wycieczki Tytusa Chałubińskiego zapisane w zielniku mchów 249

27 VII Od Kardolina do groty Alabastrowej; Przy grocie Alabastrowej; Huczawa; Od Huczwy
do Koperszad; (g) Huczawa jaskinia; (g) Doi. Zdziaru; (g) Zdziar Kardolin; (g) Magóra Spiska

28 VII Z Jaworzyny do Roztoki; Z Jaworzyny do Łysej; Pod Łysą przy drodze do Jaworzyny
Spiskiej; Doi. Białej Wody pod Młynarzem; Pod Młynarzem; Pod Wysoką; Pod Polskim Grzebie
niem; Pod Honlegenheglem ?; Czorsztyn, góra zamkowa ?

29 VH Od Rybiego [Morskie Oko] do Zawratu przez Pięć Stawów; Świstówka nad doi. Pięciu

Stawów, Doi. Pięciu Stawów, Doi. Pięciu Stawów pod Kopą ku Zawratowi; Zawrat

30 Vn Nosal

1 VIII Zmarzły Staw pod Zawratem; Nad Czarnym Stawem ku Zawratowi; Doi. Pusta ku Ko
prowej; Doi. Koprowa pod Przehybą [Zawory]; Dol.Ciemnosmreczyńska; Doi. Kasprowa ?; Mię-
guszowska od południa pod przełęczą [Mięguszowiecka]

2 VHI Doi. Koprowa; Doi. Ciemnosmreczyńska [Doi. Ciemnosmreczyńska]; Ciemnosmreczyń-
ska pod Krywaniem; Doi. Pusta ku Krywaniowi; Krywań pod przełęczą; Krywań pod szczytem;
Krywań szczyt; Przełęcz pomiędzy Hlińską a Mięguszowską [Koprowa Przełęcz ?]; Łomnica

szczyt ?; przy Rybiem?; Z Morskiego do Jaszczurówki ?, (g) Krywań
3 Vm Koprowa dolina; Koprowa pod Krywaniem; Doi. Ciemnosmreczyńska; Dol.Hlińska; Doi.

między Pośrednim a Hrubym Wierchem [Hlińska Doi. pomiędzy Pośrednim Wierszykiem a Hru-

bym Wierchem]; Przełęcz między ... [nieczyt.] a Mięguszowską Doi.; Grań między Koprowym a

Czupryną [CubrynąJ; Pod Wołoszynem ? ; Od Wołoszyna ku Jaworzynie Rusinowej ? ; (g)
Dol.Hińczowa; (g) Doi. Mięguszowiecka

4 VHI Doi. Mięguszowską nad Ignacowym Stawem [Hinczowym Stawem]; Doi. Mięguszowską;
Mięguszowiecki; Przy Rybiem; Poniżej ujścia Rybiego; (g) Mięguszowiecka Przełęcz; Cg) Mięgu
szowiecki Szczyt

5 Vffl Doi. Mięguszowską od Ignacowego Stąwtf do przełęczy nad Rybiem; Mięguszowską od

Rybiego; Doi. Żabiego [Żabia Dolina Mięguszowiecka]; Żabie; Waksmundzka od Morskiego feo

[Czarny Staw nad Morskim Okiem]; Od Morskiego do Jaszczurówki; Doi. Jarząbcza tuż nad Cho
chołowską ?; (g) Żabie nad Czarnym Stawem

6 VHIZ Rybiego do Roztoki; Waksmundzka polana; Las nad Jaszczurówką ku Waksmundzkiej;
Od Chramcówki p. Krupówek ?

7 VTTT Od Rybiego do Jaszczurówki; Od Rybiego ku Waksmundzkiej; Polana Waksmundzka;
Żabie ? ; (g) Jaszczurówka

8 VIII Pod Czeskim [Ciężkim Szczytem]; Czeskie; Jaskinia pod Czeskim;Dolina Białej Wody
po pod Czeskim; Grota Granitowa pod Czeskim [chodzi prawdopodobnie o kolebę]; (g) Doi. Cięż
ka

9 VIII Jaskinie pod Czeskim; Giewont od północy ? ; (g) Przełęcz Kondracka

10 VIII Pod Wysoką od strony Węgier
11 VHI Zielony Staw pod Żelaznemi Wrotami; Żelazne Wrota; Spod Żelaznych Wrót od połu

dnia; (g) Żelazne Wrota

12 VIII Pod Żelaznymi Wrotami od południa; Pod Wysoką do Polskiego Grzebienia; Pod Pol
skim Grzebieniem ku Litworowej ; Polski Grzebień; Pod Polskim Grzebieniem do Świstowej;
Doi. Świstowa; Doi. Białej Wody pod Młynarzem; Od Roztoki do szałasu pod Wysoką; Gęsia
szyja pod Bańcową; Zakopane nad Bystrem ku Hamrom ? ; (g) Polski Grzebień

13 VIII Od Wołoszyna do Rusinowej; Gęsia Szyja; (g) Goły Wierch

14 VIII Gubałówka

15 VIII Miętusia pod Upłazem; Świstówka nad Małą Łąką; Giewont od północy
16 VIII Zakopane od Równi Gąsienicowej ku reglom; Zakopane od Chramcówek ku Hamrom

17 VHI Zakopane; Równia Gąsienicowa; Doi. Białego wejście; Jaworzyńska żleb ku Magórze,

Magóra Zakopiańska; Grota Magóry
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18 VIII Lasek ku Kuźnicom; Nosal; Nieborak pod przełęczą Nosala; Boczuń [Boczań] poniżej
przełęczy od Nosala; Od przełęczy Nosala ku Jaszczurówce; Wąwóz w Jaszczurówce; Przełęcz
między Nosalem a Boczuniem; Kościeliska doi.

19 VIII Giewont; Giewont od północy; Grota Giewontu od północy; Giewont od południa;
Giewont, Szczerba; Kalatówka [Kalatówki]-źródło Białego Dunajca; Cg) Przełęcz Kondracka; (g)
Żleb Banie; (g) Giewont; (g) Gerlach;

21 VHI Zakopane Skibówki; Pod reglami od Doi. Za Bramką ku Białemu; Doi. Za Bramką;
Mała Kościeliska

22 VIII Zakopane Krupówki; Od Krupówek ku Hamrom; Pod Krokwią ku Kuźnicom

23 VIII Zakopane Doi. Za Bramką, Od Rybiego do Mnicha

24 VIII Kościeliska

25 VIII Murań; Hawrań; (g) Płaczliwa Skala

26 VIII Gubałówka; Giewont szczyty
27 VIII Zakopane
28 VUI Pod Hrubym Reglem; Kira; Mała Kościeliska; Doi. Kościeliska; Doi. Białej Wody ?

29 VIII Doi. Kościeliska; Mała Kościeliska; Gubałówka; Zakopane; Doi. Pięciu Stawów ? ; (g)
Gubałówka

30 Vni Nosal

31 vm Skibówki

1 IX Zakopane ku Poroninowi; Poronin; Poroniec

2 IX Stawy Gąsienicowe; Nad Zmarzłem pod Zawratem; Gd Zmarzłego po poi. Granat; Żleb

pod przełęczą między Kozim Wirchem [Kozim Wierchem] a Granatami; Przełęcz między Kozim

Wirchem a Granatami; Szczyt Koziego Wirchu; Doi. Pięciu Stawów

3 IX Szczyt Koziego Wirchu; (g) Kozi Wierch; (g) Żółta Turnia

5 IX Z Jaszczurówki do Waksmundzkiej;Droga od Porońca do polany Waksmundzkiej; Pod Su
chy Wierch; Od polany Waksmundzkiej do Gęsiej Szyi

6 IX Doi. Waksmundzka; Doi. Waksmundzka między Wołoszynem a Koszystą: Doi. Waks
mundzka pod Krzyżnem; Koszystą nad poi. Waksmundzką; Hala Królowej tuż nad Halą Gąsieni
cową; Jaszczurówka do Gęsiej Szyi; Od Jaszczurówki do Gęsiej Szyi; Regle od Jaszczurówki do

Waksmundzkiej; (g) Koszystą
9 IX Białe przy reglach; Zakopane od Chramcówki do Kuźnic

10 IX Zakopane
11 IX Gubałówka

12 IX Szaflary, Majerze; Ludźmierz torfowiska nad Dunajcem
14 IX Babia Góra; (g) Babia Góra

15 IX Torfowiska pomiędzy Czarnym Dunajcem a Piekielnikiem; Dzianisz od strony Chocho
łowa; Gubałówka

16 IX Dzianisz; Gubałówka nad Tatarami

17 IX Zakopane, Bachledzki Wirch; Zakopane lasek w Chramcówkach; (g) Doi. Zdziaru

18 IX Zakopane las ku Kuźnicom

19 IX Nad Cichą Wodą, pod Gładkim; Od Chramcówki ku Hamrom

20 IX Zakopane pod reglami
21 IX Zakopane Chramcówki nad Bystrym; Zakopane przy nowych Kuźnicach, Nad Bystrą

Wodą
24 IX Zakopane nad Bystrą Wodą, Strążyska
25 IX Zakopane nad Bystrą Wodą
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26 IX Pardalówka torfowiska

29 IX Zakopane nad Bystrą Wodą

1877 r.

Lato 1877 roku obfituje w wycieczki tatrzańskie. W lipcu odbyła się wyciecz
ka w Tatry Zachodnie na Wołowiec, Rohacze i na Starorobociański Wierch oraz

opisana przez B. Rajchniana wyprawa do Morskiego Oka" . Barwny opis wy
prawy na Łomnicę tego samego autora znajduje się w „Wędrowcu” z 1879 ro
ku' . Wycieczka ta odbyła się również w roku 1877, a nie jak podaje Hoesick, a

za nim inni w 1879 roku' . W zbiorach znajduje się 81 okazów mchów, które

dzień po dniu od 31 lipca do 6 sierpnia 1877 roku wyznaczają dokładnie trasę

odbytej przez T. Chałubińskiego i Rajchmana wycieczki, oraz zgadzają się ze

szczegółowym jej opisem. W jej trakcie idąc z Doliny Czarnej Jaworowej przez

29 B. R aj c h m a n , Wycieczka do Morskiego Oka przezprzełęcz Mięguszowiecką, odbyta
w połowie Lipca r. 1877pod kierunkiem D-ra Chałubińskiego, „Ateneum” 1877, t. U, z. III; W

czasie tej wycieczki Ludwik Chałubiński, Tytus Chałubiński, Bronisław Rajchman, August Wrze-

śniowski i zakopiańscy przewodnicy z Doliny Ciężkiej przez Wagę weszli na Rysy i zeszli żlebem

do Mięguszowieckiej Doliny i prawdopodobnie przechodząc przez Wolow'cow'ą przełęcz dalej nad

Morskie Oko: Zob.: W. H. P a r y s k i, Przewodnik.... cz. 6, str. 133.

3(1B.Chw'aściński,Zdziejów..., s.63pisze: „WyprawanaŁomnicęw1879r. , na

której od dobrych kilkudziesięcu lat bywała corocznie przynajmniej setka turystów, Rajchman
opisywał jako niezwykłe górskie przedsięwzięcie”.

31 Zob.: Ferdynand Hoesick, Legendowe postacie, zakopiańskie. Warszawa, 1822, s. 26.

Autor prawdopodobnie rok druku przyjął za datę wyprawy i pisze iż T. Chałubiński wyruszył na

Łomnicę 31 sierpnia 1879 roku. Za nim powtarzają błąd inni (Z. Wójcik 1966, A. Wrzosek 1970,
R. Heimel 1979, B. Chwaściński 1979). Opowiadame Rajchmana Wycieczka na Łomnicę ocenzu
rowano w marcu 1879 r., co można przeczytać na drugiej stronie karty tytułowej (flo3bojit?Ho
UeH3ypoio. BapinaBa 20 MapTa 1879 rozia) wycieczka więc nie mogła się odbyć latem 1879

roku. Zarówno w tym opowiadaniujak też w Wycieczce do Morskiego Oka ... opisuje B. Rajchman
małego pomocnika T. Chałubińskiego: „ Najmłodszy ze wszystkich górali, Józek Roj, syn Wojcie
cha, chłopiec dwunastoletni jest przybocznym adjutantem dra Chałubińskiego. Nosi za nim ziel
nik, oraz puszkę do zbierania mchów. Jest tak sprytny, że raz przypatrzywszy się jednemu z licz
nych i bardzo delikatnemi cechami odróżniających się gatunków mchów, już go umie znaleźć”. W

tekście Wycieczki na Łomnicę znajdujemy takie oto słowa: „Szliśmy za 12-letnim chłopcem.
Dzielna ta latorośl góralska, wdzierając się po nieznanej sobie drodze, nie poświęcała całej swej
uwagi szukaniu punktów oparcia. Józek szukał jeszcze mchów”. Zauważmy, że chłopiec w obu

przypadkach ma 12 lat. Z danych zawartych w metryczkach botanicznych, jak też geologicznych
wynika, iż 1 sierpnia 1879 roku T. Chałubiński penetrował w poszukiwaniu mchów' regle między
Furkaskąa Cichą oraz Magurę Witowską. Być może B. Rajchman, jak sam pisze zachęcony powo
dzeniem pierwszej opowieści dopiero po jakimś czasie zdecydował się opisać drugą wycieczkę lub

opis przeleżał w redakcji jakiś czas, zanim go wydrukowano. W. H. Paryskiw Przewodniku
taternickim. Tatry Wysokie, nr 23, s. 85, 88, 158, 162 pisze, iż 1 sierpnia 1878 r. Ludwik Chałubiń
ski, Tytus Chałubiński i Bronisław Rajclnnan wraz z przewodnikami weszli na Kołowy Szczyt
przez Czarny Przechód i zeszli do Doliny Jastrzębiej i potem wprost z jej progu do Zielonego
Stawu bez użycia luty, że „nikt z uczestników tej wycieczki drogi owej poprzednio nie przecho
dził”. Według metryczek 1 sierpnia 1878 r. T. Chałubiński zwiedzał Doi. Kolbachu czyli Doi.

Malej Zimnej Wody i Doi. Połączonych Kolbachów czyli Doi. Zimnej Wody.
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32
Czarny Przechód zdobyto Kołowy Szczyt (III znane z nazwiskami wejście").
Uczestnicy wycieczki zeszli przez doi. Jastrzębią nową drogą do Zielonego Sta
wu' '. Sierpniowa wycieczka na Krywań odbyła się w 25 rocznicę pierwszej wy
cieczki Chałubińskiego w Tatry' .

2 VH Zakopane Tatary; Łomnica ?

10 VH Zakopane, Chramcówki

11 VH Zakopane, Tatary; Chramcówki

12 VH Zakopane
14 VII Doi. Chochołowska; Nad polaną Chochołowską pod Hrubem; Chochołowska doi.pod

Wołowcem

15 VII Rohacze Średnie; Rohacze Zachodnie [Rohacz Płaczliwy], Doi. Studzieńska pod Roha-

czami [Zuberska Dolina ?]
16 VII Spod Czuby Małego Rohacza; Doi. Jamnicka; Pod reglami ku Dziurze ?

)7 VH Wirch Starorobociańskiej [Starorobociański Wierch]; Doi. Starorobociańska; Doi. Cho
chołowska; Kominy Dudowe nad Kościeliskiem; (g) Starorobociański Wierch; (g) Doi. Starorobo
ciańska

18 VII Krupówki
21 VH Zakopane Chramcówki; Zakopane Tatary
22 VH Strążyska; Pod Jatkami

23 VH Pod Czeskim; Żelazne Wrota; Doi. Popradu między Rybiem a Wyżniem ku Żelaznym
Wrotom

24 VII Doi. Białej Wody, Doi. Białej Wody pod Młynarzem; Czeskie między Stawem a Sikla
wą; Pod Czeskim; Nad Zmarzłem pod Wagą; Rysy - szczyt

25 VH Doi. Czeskiego nad Zmarzłym pod Wagą; Rysy szczyt; Mięguszowska od północy pod
skrajną czubą; Doi. Mięguszowska; Mięguszowski szczyt; Mięguszowska od Zawratu

26 VII Giewont ?

28 VII Doi. Mięguszowiecka od Rysów do Ignacowych Stawów

30 VH Przy Czarnym Stawie pod Lodowym
31 VII Doi. Jaworzyńska; Jaworzyńska doi. pod Lodowym; Przy Czarnym Stawie pod Lodo

wym
1 VHI Czarna Doi. pod Baranimi Rogami; Od Czarnego Stawu pod Lodowym ku Baranim Ro

gom; Kołowy szczyt; Doi. Kieżmarska przy Zielonym Stawie; Łomnica - stoki; (g) Kołowy
Szczyt;

2 VIII Szczyt Łomnicy; Łomnica stoki pln.-wsch. ku Czerwonemu Stawowi; Krywań ?; Poro
nin ?; Grota Magóry ? (g) Łomnica szczyt

4 Vm Rówienki - doi. pod Przełęczą Staroleśnej; Staroleśna nad stawami ku przełęczy; Doi.

Białej Wody w górze ku Rówienkom; Mięguszowska ku przełęczy od węgierskiej strony ? ;

Regle zakopiańskie ? ; (g) Doi. Rówienek

32 W. H . P a r y s k i, Przewodnik taternicki Tatry Wysokie, 1983, cz. 23, s. 162.

33 Ibidem, s. 85.

34 T. Chałubiński, Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, Kraków 1988,

s. 64: „Cala kilkudniowa wycieczka ułożona została wyłącznie dla Prof. Aleksandrowicza. Byl to

poniekąd obchód jubileuszowy; właśnie 25 lat minęło, jakeśmy z nim razem i z Prof. Jurkiewiczem

pierwszy raz odwiedzili Tatry”.
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5 VIII Doi. Białej Wody poniżej szałasu zwanego „pod Wysoką”; Doł. Roztoki poniżej Siklawy;
Buczynowa od Siklawy; Krzyżne; Pod Żółtą Turnią na niżniej przełęczy; (g) Żółta Turnia

6 Vm Las Gąsiemców za Magórą
8 VHI Chramcówki ku Kozińcowi; Torfowiska ku Pardalówce; Jaszczurówka ; Nad Białą Wo

dą pod reglami
9 VUI Doi. Jaworzynki pod Magórą; Magóra; Grota Magóry
11 VHI Poronin; Przy Zielonym Stawie pod Żelaznymi Wrotami ?

13 VIII Chramcówki; Od Chramcówek ku Hamrom

14 VIII Kuźnice ogród; Kasprowa;. Chochołowska pod Wołowcem ?, (g) Wołowiec

15 VH3 Rohacze Średnie szczyty i granie
16 VDI Strążyska ku Siklawie; Pod Reglami
17 VIII. Doi. Kościeliska; Kira; Wąwóz Kraków; Kominy Dudowe nad Kościeliską
18 VIII Od Krupówek ku Białemu; Krokiew

19 VIII Regle przy wejściu do Strążysk; Ujście doi. Białego,
20 VUI Zakopane ku Sperkówce
21 VBI Goryczkowa od północy; Wierchcicha w górze ku Przehybie [Zawory]; od Przehyby do

Koprowej; Cienmosmereczyńska pod Przehybąku Koprowej; Koprowa; Zakopane ?

22 VIII Krywań; Doi. Mięguszowska między Popradzkim a wyżnim stawem; (g) Krywań - stare

kopalinę złota

23 VHI Mięguszowska doi. między Popradzkiem ku Zmarzłem; Doi. Popradzka wyżej Rybiego;
Żelazne Wrota; Doi. Ciemnosmreczyńska przy górnym stawie ?; Rysy pod szczytem ?

24 VHI Pod Czeskim

25 VIII Gubałówka

26 Vffl Giewont szczyt; Kondratowa od Kalatówki ku Giewontowi; Zakopane pod Sprykówką
30 VHI Regle od Jaszczurówki do Suchej Wody; Od Porońca do polany Waksmundzkiej; Regle

za Jaszczurówką ku Psiej Trawce; Wołoszyn przy perci od Waksmundzkiej
31 VIII Doi. Białej Wody; Doi. Roztoki pod Wysoką; Doi. Białej Wody ku Młynarzowi; Zielony

Staw pod Żelaznymi Wrotami

I IX Z Roztoki do Jaszczurówki

3 IX Pod Nowym Targiem
4 IX Chramcówki przy Bystrem
5 IX Smreczyński Staw; Przez Waksmundzką do Gęsiej Szyi ? ; Strążyska ?

7 IX Sarnia Skala; Doi. Ku Dziurze; Zakopane nad Cichą Wodą
9 IX Skibówki ku Cichej Wodzie; (g) Wysoka
10 IX Równia Gąsienicowa; Zakopane olszynka Staszeczki; Rzepisko; Zakopane Walczacki

Wirch [Walczacki Wierch]
II IX Doi. Kościeliska; Doi. Kościeliska źródła ku Pisanej; Kościeliska Kraków [Wąwóz Kra

ków]; Zakopane
12 IX Chramcówki

13 IX Galicówka

14 X Skibówki, od Chramcówki ku Kalatówce; Kalatówki źródło Białego Dunajca; Sarnia Skala

15 IX Gubałówka; Chramcówki

16 IX Gubałówka

17 IX Zakopane
19 IX Zakopane, Walczacki Wirch

21 IX Kościeliska
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1878 r.

Z zestawienia wynika, iż w lipcu T. Chałubiński zwiedził Orawę i Orawski

Zamek, Chocz, Przybylinę - wieś na Liptowie. Przez Doliny Kamienistą i Pysz-
niańską wrócił do Zakopanego. 27 lipca udał się w Pieniny do Czorsztyna, gdzie
wszedł na górę zamkową. Zwiedzał okolice Kieżmarku, Dolinę Malej Zimnej
Wody, stoki Łomnicy, przez przełęcz pod szczytem Lodowego prawdopodobnie
przez Doi. Jaworową udał się w Tatry Bielskie na Murań (3 sierpnia). 19 wrze
śnia spenetrował Kasprową i Goryczkową.W drugiej połowie sierpnia opuścił na

krótko Zakopane, by powrócić 3 września (metryczki z Nowego Targu i Szaflar z

dn. 3 września). 6 września wyruszył na słynną wycieczkę bez programu'', w

trakcie której dragi raz był na Gierlachu (zejście Batyżowieckim Żlebem' ).

8. VH. Zawrat

10 VH Cliramcówki

15 VII Miętusia pod Świstówką
16 VII Doi. Kasprowa
17 VH Magóra zachodnia

18 VII Gubałówka nad Tatarami; Kasprowa ujście
19 VII Zakopane wprost kasyna ku kościołowi

21 VII Tereściena [Trstena]; Orawski Zamek; Jasionowa - wieś na Orawie

22 VII Chocz żleb od Jasionowej; Chocz szczyt
23 VII Przybylina - wieś; Doi. Kamienista; Pyszna Hala pod Siodełkiem między Bystrą a Ka

mienistą; Siodełko pod Bystrą
24 VH Pyszna Hala; Pod Czeskie ?

25 VH Cliramcówki

26 VH Jaszczurówka

27 VH Nad Dunajcem ku Charklowej; Czorsztyn
28 VII Czorsztyn góra zamkowa

29 VH Langewald pod Kieżmarkiem; Diirrenberg
1 VIII Doi. Małego Kolbachu [Mała Zimna Woda]; Doi. Małego Kolbachu wprost Łomnicy;

Doi. Połączonych Kolbachów, stoki Łomnicy
2 VIII Lodowy pod szczytem na przełęczy
3 VIII Murań - Między Ściany; Jurgów; Nad Białką ku Jurgowowi; Hlińska Doi.?

5 VHI Doi. Roztoki; Od Roztoki ku Sikalwie; Zakopane; Żabie ?; Chochołowska doi.?

8 VIII Pod Cześkiem; Pod Wagą
10 VUI Zakopane; Liliowe; Cliramcówki

12 VTn Cliramcówki

14 VIII Kasprowa w górnym lesie; Magóra nad grotą

35T.Clia1ubiński,SześćdniwTatrachWycieczkabez progarmu, „Pam.Tow.

Tatrz.”, 1879, tom IV, Kraków 1879, s. 47-87.

36 W.H. Paryski, Przewodnik ..., cz. 12, s. 98: „Niezależnie odkryli tę drogę i przeszli ją
w zejściu, myśląc początkowo, że robią nową drogę: Tytus Chałubiński, Stanisław Kruszyński oraz

przewodnicy Wojciech Roj i Szymon Tatar senior, tragarz JózefRoj i może jeszcze paru górali, IX.

1878 r.”
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15 VHI Doi. Strążyska
16 VIII Sarnia Skala; Kasprowa
17 VIII Doi. Kościeliska; Zakopane
18 VIII Pasmo Gubalowskie nad Funnanową; Gubałówka nad Tatarami; Pod Krokwią; Za Ski-

bówki

19 Vffl Doi. Kasprowa; Goryczkowa
21 VIII Zakopane, wieś; Od Rybiego do Morskiego Oka ? ; Od Przehyby w Koprową ?

22 VIII (g) Chocz

23 VIII Pyszna Hala pod Siodełkiem

26 VIII Kondratowa ku Giewontowi

3 IX Pod Nowym Targiem; Od Nowego Targu ku Zakopanemu; Las Nowotarski ku Szaflarom;

Szaflary Majerze
4 IX Zakopane, Pardalówka; Smereczyński Wierch ? ; Kotlina Gerlacha ?

5 IX Zakopane wieś; Kopa Królowej; Kopa Magóry; Skupniów Upłaz; Gerlach ? Las Nowo
tarski ku Szaflarom ? ; Nad Batyżowiecką doi. ?

6 IX Od Jaszczurówki ku Waksmundzkiej, przy Roztoce; Doi. Białej Wody wprost Młynarza;
Zakopane

7 IX Doi. Białej Wody; Pod Polskim Grzebieniem; Polski Grzebień; Pod Wysoką; Głodówka?

8 IX Gerlach - szczyt; Gerlach nad Kotliną ku Okienku; Gerlach żleb od Batyżowieckiej; Ger
lach od strony Felki; Roztoka ?

9 IX Gerlach szczyt; Gerlach żleb nad Batyżowiecką; Gerlach - kotlina; Doi. Suchej Wody
między Kończystą a Tupą [Tępą]; Wysoka - szczyt; Wysoka ku Wadze; Rysy ku Morskiemu ?

10 IX Wysoka szczyt; Rybie pod Morskim; Od Rybiego do Roztoki

11 IX Między Ściany; Nowy pod Muraniem; Szczyt Murania; Zagroda Jagnięca; Murań grota

pod Zagrodą Jagnięcą
12 IX Lasek od Murzasichla do Sichlego; Nad Toporowym Stawkiem; Jaszczurówka regle
16 IX Walczacki Wirch

18 IX Skibówki

19 IX Kasprowa doi; Magóra Zakopiańska; grota Magóry; Pardalówka bagna
23 IX Zakopane Walczacki Wirch

24 IX Zakopane
25 IX Walczacki Wirch

28 IX Gerlach nad doi. Batyżowiecką?
1879 r.

W lipcu 1879 roku Doktor Chałubiński zrobił kilka mniejszych wypadów w

okolice Kuźnic, Giewontu a 15 lipca byl na szczycie Lodowego. W sierpniu,
poza rejonem Furkaski i Cichej oraz Rysami, na które szedł z Doi. Białej Wody
przez Wagę, uczestniczył w długiej wycieczce (21-29 sierpnia) w okolice Mor
skiego Oka, Mnicha, Niewcyrki, Doi. Mięguszowieckiej, Kończystej i Polskiego
Grzebienia. We wrześniu odbył mniejsze wycieczki w rejon Giewontu, Kościeli
skiej i Kopy Magury.

8 VII Nosal - szczyty i grzbiety; Nieborak nad Kuźnicami

9 VII Szczyty Giewontu; Kondratowa Hala pod Giewontem

10 VH Zakopane nad Bystrem
12 VH Nad Bystrem ku Hamroin
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15 Vn Jaworzyńska doi. pod samem Lodowem; Szczyt Lodowego
19 VH Zakopane; Bystre ku Hamrom

22 VII Nad Morskim Okiem ku Żabiemu

23 VII Zakopane, las pod Kuźnicami; Skałka pod Bystrą
24 VII Zakopane; Krokiew, Białe pod Krokwią; Niewcerka poniżej Terjańskiego Stawu ?; Cze

skie ?

25 VII Chramcówki

26 VII Kościeliska przy źródle Lodowym, Giewont od szczerbiny do wirchu?

28 VII Czorsztyn ?

30 VH Strążyska
1 VIII Regle między Furkaską a Tichą [Cichą]; Magóra Orawska [Magura Witowska] przy dro

dze z Kościelisk do Orawie; Regle między Orawicą a Kościeliskiem; (g) Doi. Cicha Orawska; (g)
Furkaska nad Cichą Orawską [Cicha Dolina]

5 VUI Pod Czeskim

6 VIII Pod Czeskim; Nad Czeskim; Pod Wagą, Nad Zmarzłem; Rysy
9 VTH Giewont; Magóra poniżej groty ? ; Regle m. Furkaską a Cichą ?

12 Vffl Chramcówki; Nad Bystrem
14 VIII Skibówki

15 VHI Lodowy
16 VHI Z Zakopanego do Poronina; Zakopane nad Dunajcem
18 Vm Zakopane Krupówki; Gubałówka nad Tatarami

19 VHI Kasprowa; (g) Gerlach

21 VIII Od Rybiego do Morskiego Oka; Morskie Oko; Żleb pod Mięguszowską za Mni
chem,

22 VUI Nad Rybiem pod Morskim Okiem; Morskie Oko; Nad Morskim ku Żabiemu; Grań

Mięguszowskiej ku Mnichowi; Pod Polskim Grzebieniem ? ; Krywań ?

23 VIII Od Rybiego do Mnicha; Doi. Staszyca pod Mnichem [Doi. za Mnichem]; Przełęcz mię
dzy Mięguszowskim a Mnichem; Żleb od Ciemnosmreczyńskiej do doi. Staszyca; Doi. Ciemno-

smreczyńska; Grań od Mnicha do Mięguszowskiej Czuby; Żelazne Wrota ? ; Nad Zielonym Sta
wem pod Żelazne Wrota ?

24 VHI Doi. Niewcerka [Niewcyrka] w górze nad Stawami; Niewcerka; Pod Terjańskim sta
wem; Doi. Szczerbska pod najwyższymi Stawami

25 VIII Przełęcz Mięguszowskiej ku Rybiemu
26 V1JI Mięguszowską nad Zmarzłem ku przełęczy; Mięguszowiecka nad Popradzkim; Od Po

pradzkiego Stawu ku przełęczy; Mięguszowską doi. pod Kończystą; Kończysta; Kończysta nad

Batyżowiecką; Między Kończystą a Osterwą pod przełęczą; Kończysta nad przełęczą od Tupej;
Kończysta od strony Ostrej; doi. Batyżowiecka; (g) Kończysta; Giewont ?

27 VIII Pod Polskim Grzebieniem od Zmarzłego Stawu; Pod Polskim Grzebieniem od strony
Felki; Polski Grzebień; Polski Grzebień od doi. Wielkiej; Doi. Świstowa ku Grzebieniowi; Dolina

Białej Wody p. Czeskim

28 VTII Od Rybiego do Roztoki; Dolina Cienmosmereczyńska
29 VIII Między Wołoszynem a Koszystą; Za Kasprusiem ku Reglom
30 VIII Od Rybiego do Roztoki

31 VIII Doi. Białej Wody od Roztoki pod Wysoką
3 IX Nad Zmarzłem pod Kozim Wierchem
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4 IX Kalatówki; Od Kalatówek do Kondradzkiej [Kondrackiej]; Szczyt i granie Giewontu;
Giewont od północy; Pod Małym Giewontem nad Małą Łąką; Mała Łąka ku Świstówce; Parda-

lówka, bagna
7IX Potok nad Czarnym Gąsienicowym Stawem

10 IX Rybie; Od Rybiego do Roztoki

11 IX Kościeliska

19 IX Pod Kopą Magóry Zakopiańskiej
1880 r.

W lipcu Chałubiński odbywał bliższe wycieczki w rejon Czarnego Stawu Gą
sienicowego i Zawratu oraz w Tatry Zachodnie. 18 sierpnia udał się na wyciecz
kę, w czasie której zdobył Lodowy i Łomnicę (21 sierpnia odkryto nową, należą
cej wtedy do najtrudniejszych dróg letnich na Lodowy Szczyt wprost ścianą od

Pięciu Stawów Spiskich' ). 23 sierpnia wyszedł wraz z przewodnikiem Jędrze
jem Walą na Kończystą od przełęczy kolo Drąga . Po penetracji Doi. Batyżo
wieckiej wycieczka udała się na Wysoką i Rysy. Do Zakopanego powrócono
prawdopodobnie 26 sierpnia przez Doi. Roztoki - po drodze Doktor zebrał mchy
między Koszystą a Wołoszynem w Doi. Waksmundzkiej. 3 września przez Ka
latówki wyruszyła kolejna, trzydniowa wycieczka w Tatry Zachodnie i na Ora
wę. Trasa prowadziła przez Czerwone Wierchy, Tomanową, Kamienistą. Bystrą,
Doi. Jamnicką pod Rohaczami i Wołowcem (prawdopodobnie przejście przez

Jamnicką przełęcz i Rohacką Dolinę) na Osobitą. Powrót przez Orawice i „skok”
do Doi. Lejowej. Parę dni później, 10 września rozpoczęła się następna wyprawa,

tym razem w Tatry Wysokie. Przez Zawrat Chałubiński udał się do Doi. Pięciu
Stawów Polskich, następnie przez Miedziane do Doi. za Mnichem. Z tej wy
cieczki posiadamy okazy m.in. z Mięguszowieckiego Szczytu, z Doi. Ciemno-

smereczyńskiej, z Doi. Mięguszowieckiej z okolic Hinczowego Stawu. Do Zako
panego powrócono Doi. Pięciu Stawów przez Krzyżne i Pańszczycę - 13 wrześ
nia.

2 VII Zakopane na Gladkiem

7 VII Zakopane las ku Kuźnicom; Zakopane nad Cichą Wodą
8 VII Między Czarnym a Zmarzłym stawem ku Zawratowi; Zawrat, od strony Świmcy
10 VH Orawice - Kędziorka
11 VH Doi. Sucha [Sucha Dolina Orawicka] pod Osobitą; Osobita; Komory Zbójeckie w Doi.

Bobrowca pod Osobitą [?]; Grań między Chochołowską a Zuberską; (g) Długi Upłaz; (g) Rakoń

17 VH Krupówki
19 VH Zakopane

37 W. H. P a r y s k i, Chałubiński a Zakopane i Tatry, „Archiwum Historii Medycyny”

1971, XXXIV, s. 29.

38 W. H. P a r y s k i w Przewodniku..., cz. 11, s.78, pisze, iż jedną z dróg na wierzchołek

Kończystej od Przełęczy kolo Drąga (od pn.) przeszedł: „Tytus Chałubiński i towarzysze z zako
piańskimi przewodnikami, około 1880 r., ale być może szli tak już przewodnicy Jan Pastmak i Jan

Ruinan Driećnyjunior, około 1875 r.”
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21 VII Doi. Białego; Sarnia Skala; (g) Doi. Białego
22 VII Chocz

5 VIII Nosal; Chochołowska doi. Poniżej Jarząbczej ?

11 VIII (g) Rakoń - Grześ

16 VIII Regle za Jaszczurówką ku Waksmundzkiej
17 VIII Krupówki
18 VIII Roztoka ku Grzmotowi [Wodogrzmotom |

20 VIII Szeroka Jaworzyńska; Szeroka grań pod Partią; Szeroka ku Jaworzyńskiej doi. niżej
Zielonego Stawu; Doi. Jaworzyńska w górze pod Lodowym, Potok od Żabiego Stawu pod Lo

dowym
21 VIII Lodowa i żleb ku Pięciu Stawom Węgierskim; Lodowy sam szczyt; Lonmica poniżej

przełęczy od strony małego Kolbachu

22 VIII Lonmica szczyt; Od Szmeksu do Szczyrbskiego
23 VHI Kahul; Batyżowiecka poniżej siklaw; Poniżej Stawu Batyżowieckiego; Kończysta -

sama czuba

25 VIII Wysoka szczyt; Wysoka perć spod Czuby ku Wadze; Rysy; Żleb pod Czubą; Nad Mor
skim Okiem ku Rysom

26 VIII Między Wołoszynem a Koszystą; Z Roztoki do Waksmundzkiej
28 VIII Białego; Sarnia Skala; Doi. Jaworzyńska ?

I IX Nad Rybiem ku Morskiemu Oku; Od Rybiego do Morskiego
3 IX Od Kalatówek na Kondradzką Kondratowa Hala; Czerwony Kondradzki; Czerwony

Wirch, główny szczyt; Siodełko między Cichą a Tomanową;
4 IX Czerwony Wirch; Tomanowa Polska szczyt główny; Zagrad - przełęcz między Smreczyń-

skim Wirchem a Kamienistą; Bystra grań pod szczytem; Szczyt Bystrej; Przełęcz między Bystrą i

Kamienistą;
5 IX Pod Kopą Wołowca; Doi. Jamnicka pod Rohaczem; Osobita; Osobita - żleb nad Suchą

doi. ku szczytowi; Grań od Osobitej ku Bobrowcowi

6 IX Pod Orawicami; Doi. Lejowa
9 IX Ku Zmarzłemu; Mięguszowska przy Stawach Ignacowych?
10 IX Między Czarnym a Zmarzłym Stawem pod Zawratem; Zawrat; Miedziane od Doi. Pięciu

Stawów;
II IX Doi. Staszyca pod Mnichem; Pod przełęczą od doi. Staszyca ku doi. Ciemnosmere-

czyńskiej; Granie między Koprowym a Mięguszowskim szczytem; Doi. Ciemnosmereczyńska;
Doi. Mięguszowska między Hińczowemi Stawami; Niżej Ignacowego [Hińczow'ego] Stawu

12 IX Mięguszowska Czuba ponad przełęczą; Mięguszowski Szczyt nad przełęczą od strony

Rybiego; Ujście Morskiego Oka

13 IX Roztoka wprost Siklawy; Krzyżne, ku Pańszczycy
17 IX Zakopane, Krupówki
19 IX Krokiew

1881 r.

Wydaje się, że rejon Doi. Chochołowskiej byl ulubionym miejscem wypadów
Doktora Chałubińskiego. 16-19 lipca 1881 roku odwiedzi! Magórę Witowską i

okolice Doi. Chochołowskiej, by wrócić tam ponownie 5 sierpnia. Co najmniej
od 26 sierpnia do 2 września trwała wycieczka, której głównym celem byl Kry
wań. W jej trakcie Chałubiński penetrował okolice Teriańskich Stawów w Doi.

Niewcyrki. Doi. Młynicką wycieczka udała się nad Szczyrbskie Jezioro i dalej na
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Wyżnie Hagi i do Doi. Batyżowieckiej nad Batyżowiecki Staw. Przez Kończystą
i Stwolską Doi. i najprawdopodobniej Stwolską Przełęcz (metryczka o treści

„Między Kończystą a Tupą”) udała się Doi. Złomisk nad Popradzki Staw. Przez

Rysy zeszła do Czarnego Stawu i Morskiego Oka, by 2 września Doi. Rybiego
Potoku i Roztoką wrócić do Zakopanego.

6 VH Zakopane, Chramcówki

9 VII Doi. Kościeliska; Doi. Kościeliska - Brama

12 VH Zakopane, ku Hamrom nad Bystrym,
16 VII Gubałówka pasmo grzbiet nad Butorowym; Pasmo Gubalowskie zejście ku Molkówce;

Orawice; Magóra Orawska [M. Witowska] pod grzbietem,
17 VII Orawice doi. Blatna; Magóra Orawska; Doi. Krzemienna za Osobitą;
18 VII Doi. Bobrowca; Granie nad Doi. Chochołowską ku Bystrej; Grań między Wołowcem a

Klinem; Doi. Batyżowiecka ?

19 VH Od Pysznej Hali do Tomanowej; Tomanowa las

27 VII Pod Zawratem

29 VII Doi. Kościeliska - wyżej Pisanej
5 VIII Doi. Chochołowska; Doi. Jarząbcza

9 VIII Doi. Kościeliska

16 VIII Magóra Orawska - stoki

22 VIII Skibówki

26 VHI Dolina Koprowa pod Krywaniem; Krywań kotlina pod Czubą
27 VIII Krywań kotlina pod szczytem; Kotlina Krywania pod żlebem; Krywań pod Czubą przej

ście do Niewcerki; Tetjański Wyżni Staw [Wyżni Teriański Staw]
28 VIII Doi. Młynica poniżej wodospadu [Mlynicka Dolina]; Droga od Szczyrbskiego do Hagi;

Doi. Białej Wody pod Młynarzem
30 VIII Doi. Batyżowiecka; Staw Batyżowiecki przy ujściu; Rysy; Doi. Białej wody pod Młyna

rzem

31 VIH Kończystą; Doi. Suchej Wody; Boki Kończystej od doi. Suchej Wody [Stoiska
doi.]; Między Kończystą a Tupą [Tępą]; Doi. Mięguszowska pod Zmarzłym Stawem; Mięgu-
szowska dolina nad Popradzkim

1 IX Od Morskiego Oka do Rybiego
2 IX Od Rybiego do Roztoki; Roztoka za sclrroniskiem

7 IX Poniżej Czarnego Gąsiemcowego Stawu

18 IX Doi. Białego
1882 r.

W lipcu 1882 roku T. Chałubiński nie brał udziału w dalszych wycieczkach w

Tatry. Na początku sierpnia zorganizował wycieczkę dla dwóch parlamentarzy
stów belgijskich, C. Bulsa i A. Couvrenta w Tatry Wysokie do Doliny Mięgu
szowieckiej i Morskiego Oka '

. Powrót odbył się Doliną Bialki, Waksmundzką,
przez Toporowe Stawki. Tradycyjnie, jak co roku odwiedził Magurę Witowską i

Tatry' Zachodnie. Zakopane opuścił 29 września.

39 Wspomnienia C. B u 1 s a z wycieczki ukazały się w Belgii, przetłumaczone na język

polski wydane w VIII t. „ Pam. Tow. Tątrz”. pt. Z Tatr.
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4 VII Poniżej Kuźnic ku Hainrom; Zakopane - Koziniec; Nosal - szczyty
12 VII Krokiew, Białe

14 VH Rohacze zachodnie , Salatyn
19.VH. Zakopane

20 VII Doi. Kościeliska; Młaki od polany Smytniej do Stawu Smreczyńskiego; Przy Smreczyń-
skim Stawie

22 VII Krupówki
1 VIII Doi. Pięciu Stawów przy Wyżnitn Stawie

2 Vffl Mięguszowska pod przełęczą od Rybiego; Mięguszowska pod Czubą
12 VHI Magóra Orawska stoki zach.; Magóra Orawska nad Molkówką; Krupówki
13 VIII Sucha Doi. żleb ku Osobitej
14 VIII Rohacze Średnie; Rohacz Zachodnie; Między Salatynem a Rohaczami; Żleb od Zuber

skiej na Salatyn
15 VHI Rohacze; Doi. Zuberska pod Rohaczami; Doi. Zuberska w górę pod Wołowcem; Pod

Rohaczami poniżej Stawków, Doi. Chochołowska; Mięguszowska ?

25 VIII Doi. Chochołowska

27 VIII Krywań ?

28 VIII Białe

29 VHI Jaszczurówka

1 IX Od Morskiego Oka ku Rybiemu
2 IX Od Rybiego do Roztoki

3 IX Szczyt nad Jaszczurówką; Kopietuec szczyt; Hala Królowej; Las Gąsienicowy między
Czarnym Stawem a Kopieńcem

4 IX Giewont, szczyt
6 IX Łomnica

7 IX Nieborak; Skupniów Upłaz; Magóra od strony Hali Królowej; Poniżej Czarnego Gąsieni
cowego Stawu; przy Zmarzłym od strony Buczynowej

11 IX Doi. Kasprowa; Doi. Staszyca pod Zmarzłem

12 IX Zakopane Krupówki
13 IX Krupówki bagna w lesie; Pardalówka

16 IX Kopa Magóry Zakopiańskiej; Doi. Kasprowa; Jaworzyńska pod Magórą [Dolina Jawo
rzynka]

26 IX Magóra
28 IX Jaszczurówka

29 IX Między Myślenicami a Mogilanami
1883 r.

Jedyną większą wycieczką w 1883 roku, po której został ślad w zbiorach Mu
zeum była wyprawa na Polski Grzebień w dniach 3-5 Iipca.

3 VII Poniżej polany Waksmundzkiej nad drogą do Porońca

4 VII Polski Grzebień

5 VII Jaworzyna Węgierska ku Podspadom
12 VII Doi. Kościeliska

18 VII Kalatówki poniżej źródła Białego Dunajca
19 VU Zakopane
13 VUI Nosal; Strążyska
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13 IX Krupówki bagna
15 IX Zakopane, Krupówki
17IX Mała Łąka

1884 r.

10 VIII Między Koszystą a Wołoszynem
28 VIII Świnica

29 VIII Mięguszowska ?

1885 r.

1 IX Poniżej ujścia doi. Zuberskiej
4IX Obłazy (Liptów)

Wg F. Hoesicka ostatnią wycieczką w Tatry odbył Tytus Chałubiński w 1887

roku. Była to wycieczka na Rohacze .

Zestawienie udokumentowanych pobytów T. Chałubińskiego na

najwyższych szczytach tatrzańskich

Gierlach - 18, 19 sierpień 1875; 8, 9 wrzesień 1878

Kołowy Szczyt - 1 sierpnia 1877

Krywań - 2 sierpnia 1876; 22 sierpnia 1877; 27 sierpnia 1881

Lodowy Szczyt - 12 sierpnia 1875; 15 lipca 1879; 21 sierpnia 1880

Łomnica - 21 sierpnia 1875; 2 lipca 1877; 1 sierpnia 1878; 22 sierpnia 1880

Rohacze - 15 lipiec 1877; 5 września 1880; 14 sierpnia 1882

Rysy - 25 lipca 1877; 9 września 1878; 6 sierpnia 1879; 25 sierpnia, 30 sierp
nia 1881

Doktor Tytus Chałubiński zauroczony Tatrami, starający się je jak najlepiej
poznać, swoim przykładem zachęcał innych nie tylko do kontemplowania ich

urody ale również do prowadzenia badań. Planowo i systematycznie penetrował
Tatry zwłaszcza w poszukiwaniu nowych gatunków mchów. Wymagało to cho
dzenia nie tylko utartymi szlakami, lecz przeszukiwania w miarę możliwości

całych masywów (przykład Giewontu), a nawet zaglądania do jaskiń. Drogi,
które pokonywał miały różny stopień trudności. Chodził w Tatry o wiele czę
ściej, niż wynikało by to z publikowanych opisów. Ilość czasu jaką spędzał w gó
rach i częstość wypraw w te same rejony nasuwa przypuszczenie, iż wędrował
również bez przewodnika. Będąc niebywale pracowitym i dobrze zorganizowa
nym człowiekiem mimo rozlicznych zajęć, problemów rodzinnych, absorbującej
praktyki lekarskiej i zaangażowania w sprawy Zakopanego - w wolnych chwi
lach wędrował jeszcze wzdłuż potoku Bystrej, Cichej Wody, pod Regle, zbierał

mchy na nie istniejących dzisiaj bagnach Krupówek i Pardalówki. Często robił

40 Zob. F . H o e s i c k, Legendowe postacie zakopiańskie. Warszawa 1922. s. 76.
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też bliższe wypady w Tatry: na Magurę, Nosal, Giewont czy Sarnią Skałkę, zwa
ną wtedy Małą Swinicą. Organizował wycieczki w inne okolice np. w Pieniny,
na Spisz, Orawę, Liptów, Babią Górę.

Tytus Chałubiński był turystą i taternikiem a „botaniczne interesy” były dla

niego wytchnieniem. Jednak nie tylko umiłowanie gór i chęć posłuchania góral
skiej muzyki wśród turni ciągnęła go w Tatry - ale przede wszystkim ogromna

pasja badacza, naukowca.

Serdecznie dziękuję mgr Wiesławowi Siarzewskiemu za cenne uwagi doty
czące niniejszego opracowania.

The Excursions of Tytus Chałubiński Recorded in a Moss Herbarium

The article was written on the basis of the moss herbarium which was presented to the Tatra Mu
som by Tytus Chałubiński in 1888. Chaliubiński was interested in botany from his youth, and

studied it together with his medical studies. He published articles on plants, and later in his lite

began to collect mosses.

The well-preserved moss herbarium, with the specimes eollected on Chałubiński’s excursions in

the Tatras, is a document which not only testifies that some species were present in the Tatra flora

in the nineteenth century, but also provides materiał for modem systematic research. The preserved
specifications in Chałubiński ’s hand make it also possible to outline tire nineteenth-century tourist

routes in the Tatras.
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ZBIGNIEW WÓJCIK

O ALFREDZIE LITYŃSKIM I JEGO BADANIACH

PRZYRODNICZYCH W TATRACH

W 1994 r. w Suwałkach ukazała się niewielka książeczka (99 stron, ilustracje)
pt. Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. Wpięćdziesiątą
rocznicę śmierci. Jej autorem jest wybitny zoolog i hydrobiolog oraz historyk
nauki, emerytowany profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, dr hab. Ga
briel Brzęk. Materiał źródłowy do swej pracy czerpał on m.in. z Archiwum

Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, publikacji, a przede wszystkim z licznych
wywiadów z osobami kontaktującymi się z Lityńskim, w tym głównie z jego
córką Haliną Kowalską. Umiejętnie wykorzystane wywiady, starannie zweryfi
kowane przez autora, zdecydowały o wartości opracowania.

Z nazwiskiem Lityńskiego spotkałem się po raz pierwszy w 1957 r. porząd
kując zbiory geologiczne Muzeum Tatrzańskiego. Przypadkowy zestaw

ofiarowanych przez niego okazów zdawał się świadczyć, iż byl geologiem ama
torem okresowo zaplątanym w tym regionie kraju. Sąd ten musialem niebawem

zweryfikować, głównie po lekturze jego publikacji o jeziorach tatrzańskich,
zgromadzonych w bibliotece muzealnej. Wiedziałem wtedy, że byl zoologiem i

hydrobiologiem, który interesował się także termiką jezior w' Tatrach. Z ogłoszo
nego wiele lat później życiorysu pióra Ligii Hayto można było się dowiedzieć,
że:

W latach 1908-14 przebywał (ze względu na chorobę żony) w Zakopanem, gdzie pracował jako
nauczyciel założonej przez Ksawerego Praussa szkoły im. Staszica, a równocześnie od r. 1910

prowadził badania fauny jezior tatrzańskich. Od końca 1913 r. byl członkiem komitetu redakcyjne
go czasopisma „Zakopane” (wychodzącego do lipca 1914). Doktoryzował się 29 VII 1913 na

Wydziale Filozoficznym UJ na podstawie pracy Rewizjafauny tatrzańskich ■wioślarek. (.'z. I. Da-

phnidae („Bulletin de f Academie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathematiąue et

Naturelles”. S. B. 1913 s. 566-623). Po wybuchu pierwszej wojny światowej przez rok służył w
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Legionach Polskich, a w 1. 1916-1920 był nauczycielem przyrody w gimnazjum męskim i w szkole

handlowej w Lublinie1 2.

Niektóre ze stwierdzeń autorki sprostował prof. Brzęk w monografii ogłoszo
nej w 1988 r. w Lublinie pt. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat

pracy badawczej i kolebka nowoczesnej limnologii polskiej, książce której jeden
z rozdziałów został zatytułowany Alfred Lityński - uczony, badacz i twórca

szkoły hydrobiologów polskich. Z ustaleń autora wynikało, że doświadczenia

tatrzańskie Lityńskiego miały istotny wpływ na powstanie hydrobiologii w Pol
sce, jako samodzielnego kierunku badawczego, w okresie międzywojennym
zdobywającego sobie miejsce wśród przedmiotów nauczania w szkołach wyż
szych.

Na okładce nowej książki prof. Brzęka umieszczono fotografię Alfreda Lityń
skiego z okresu, gdy kierował Stacją Hydrobiologiczną na Wigrach. Twarz

człowieka starszego, z lekkim uśmiechem, nie wiele różniąca się od karykatury
umieszczonej przez Konstantego Steckiego sen. na słynnym rysunku przedsta
wiającym Sekcję Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego w 1913 r.". Wśród

fotografii znalazło się współczesne zdjęcie zachodniej części Dwoistego Stawu,
w wodach którego prowadził Lityński swe pionierskie studia.

Problematyka tatrzańska w książce o Alfredzie Lityńskim zamieszczona zo
stała w rozdziale W dążeniu ku źródłom wiedzy. Tytuł jest nieco młodopolski,
ale oddaje dobrze istotę problemu. Świadczy o tym zwłaszcza tatrzański okres w

życiu hydrobiologa. Korzystając z ustaleń autora przypomnijmy ważniejsze dane.

Alfred Lityński urodził się 16 IX 1880 r. w Bligradzie na terenie Besarabii,
jako syn lekarza kolei, Mikołaja i Marii z Lipnickich. Wcześnie został niejako
osierocony, gdyż ojca za działalność konspiracyjną zesłano do Drui w Witeb
skiem. Malca wychowywał w Żytomierzu dziadek, Władysław Lityński. W

mieście tym uczęszczał do gimnazjum, które ukończył w 1899 r. w Rydze. Po
dobnie jak ojciec działał w tajnym kółku o nastawieniu radykalno-ludowym. Nie

przerywał tej działalności także po zapisaniu się na studia przyrodnicze w Jurie-

wie (do niedawna Dorpat, dziś Tartu w Estonii). Zapowiadał się na dobrego
uczonego. Zdekonspirowany, po piątym semestrze został aresztowany i po
śledztwie osadzony - podobnie jak ojciec - w Drui. Starał się kontynuować ba
dania terenowe. Uwolniony z zesłania w 1905 r. podjął decyzję kontynuowania
studiów przyrodniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim, zapisując się w roku

akademickim 1905/1906 na sekcję biologiczną Wydziału Filozoficznego tej
uczelni. Absolutorium uzyskał w 1907 r. Wcześniej podjął temat rozprawy dok
torskiej u prof. Michała Siedleckiego. Przedstawiona w 1908 r. rozprawa

1 L. H a y t o: Lityński Alfred, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17. Wrocław 1972, s.

496.

2 Konstanty Stecki: Pięćdziesięciolecie Sekcji Ochrony Tatr. „Chrońmy Przyrodę Ojczy
stą”. R . 20, 1964, s. 6, 26.
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86. Alfred Lityński

Obumieranie i regeneracja u orzęsków została oceniona negatywnie (krytycznie
ocenił ją promotor oraz prof. Henryk Hoyęr). Lityński miał wtedy 28 lat oraz

rodzinę. Był czynnie związany z PPS i w pismach tej partii wiele publikował na

tematy społeczne. Wydawało się więc, że porzuci aspiracje naukowe. Stało się
inaczej. Natychmiast nawiązał kontakt z prof. Wierzejskim. Ustalono, że podej-
mie studia nad fauną planktonową jezior tatrzańskich. Pokonał piętrzące się
trudności. Gdy w lipcu 1912 L żlożyl - Wspomnianą wyżej rozprawę o wioślar-

kach jezior tatrzańskich - „‘obaj recenzenci' [Siedlecki i Hoyer] z uznaniem

podkreślili wielką rzetelność'i1 tviiikliwość studiów autora, pokonywanie ogrom
nych'

'

tkidńóści^‘"tćdhnićzliiyćh^ drńż1 \vprdwadżenie nowych kryteriów do

systematyki plesznicy na tle-warunków hydrograficznych i meteorologicznych
badanych stawowi Stwierdzili, że autor wybitnie przyczynił się do uporządkowa
nia klasyfikacji tej grupy w oparciu o budowę ciała poszczególnych gatunków w

powiązaniu z trybem ich życia, odżywiania itd.”3. Po egzaminach (zoologia i

filozofia) Lityński został wypromowany jako doktor filozofii w zakresie zoologii
w dniu 15 lipca 1913 r.

3 G. B r z ę k: _AIfred Lityński. Suwałki 1994, s. 21 .
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Pełnej bibliografii publikacji tatrzańskich (czy szerzej - podhalańskich ) prof.
Brzęk nie zestawił. To zrozumiale - praca dotyczy przecież głównego nurtu za
interesowań naukowych Lityńskiego. Wymienił tylko opracowania : W sprawie
ochrony Tatr (1912 r.), Zmarzłe stawy w Tatrach (1913 r.), Jeziora tatrzańskie i

zamieszkującajefauna wioślarek (19\7 r.), Etude critiąue sur la reparatition des

Cladecoceres dan le Tatra (1922 r.). Do klasyki należy dziś - poza rozprawą

doktorską - studium o wioślarkach z jezior tatrzańskich.

Wspomnienia córki Lityńskiego stanowią istotny element w biografii hydro
biologa. Pisała ona m.in.:

Ctdy ojciec chcial zbadać głębokość jakiegoś stawu w Tatrach, to oczekiwał zimy; dojeżdżał tam

wówczas na nartach, częściowo się nad brzegiem stawu rozbierał, aby w razie załamania się lodu

łatwiej mu było dopłynąć do brzegu, i na nartach wjeżdżał na taflę lodową. Szybko wykuwał ciu
pagą przerębel, zapuszczał sondę, tennometr i siatkę planktonową, a po uzyskaniu wyników czym

prędzej powracał na brzeg, nacierał się cały spirytusem i szybko zjeżdżał do szałasu, aby tam roz
palić ogień i zagotować sobie herbatę, albo do ostateczności wyczerpany wracał na nartach wprost
do Zakopanego. Kiedyś, w czasie jednej z takich wypraw, Ojciec musial przetrzymać w szałasie

oblężenie niedźwiedzia, którego widocznie zwabił zapach łudzi, a głód zmusił do szukaiua ludzkiej
strawy [...] . Na Toporowym Stawie pomiary i połowy robił Ojciec ze skleconej doraźnie tratwy.
Pływałam z Nim i pamiętamjak to bywało niebezpieczne4.

Niewątpliwie więc Benedykt Dybowski z Wiktorem Godlewskim podczas
badań nad Bajkałem czuli się bezpieczniejsi. Tam przynajmniej lód nie groził
załamaniem.

Halina Kowalska była również świadkiem głębokiego zaangażowania Alfreda

Lityńskiego w budowę murowanicy Muzeum Tatrzańskiego. Wysoko jego po
czynania miał ocenić Obywatelski Komitet Budowy skoro „na akcie erekcyjnym
wmurowanym w fundamenty Muzeum Tatrzańskiego, wśród potentatów finan
sowych i wysoko utytułowanych czlonków-zalożycieli, znalazł się też skromny
podpis mojego Ojca”5. Marzył by w nowym gmachu tej placówki powstała pra
cownia hydrobiologiczna, do czego zresztą nie doszło.

Autor książki interesował się także działalnością Lityńskiego w sekcjach To
warzystwa Tatrzańskiego: Przyrodniczej, Ochrony Tatr i Ludoznawczej. Uważa,
że z inicjatywy hydrobiologa powstała stacyjka meteorologiczna na Hali Gąsie
nicowej, którą obsługiwał wspólnie z Konstantym Steckim i Borysem Wigi-
lewem. Razem z Wiktorem Kuźniarem i Mieczysławem Limanowskim prowa
dził poszukiwania w Jaskini Lodowej w Ciemniaku, odkrytej przed laty przez
Jana Gwalberta Pawlikowskiego. To wszystko robił nie zaniedbując czynnego
udziału w pracach PPS-Lewicy, której czasopisma systematycznie zasilał arty
kułami.

4 Tamże, s. 17.

5 Tamże, s. 26.
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87. Życiorys własny Alfreda Lityńskiego

W książce o Alfredzie Lityńskim autor po raz pierwszy, już bez wglądu w je
go tekst wszechobecnej cenzury', napisał o ostatnim okresie życia hydrobiologa,
w latach 1939-1945. Okazuje się, że byl on świadkiem niszczenia swego naj
większego dzieła: Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. Odmówił współpracy z

Niemcami podczas wojny. Czynnie zaangażowany byl w działalność Armii Kra
jowej na Suwalszczyźnie. Po przejściu frontu radziecko-niemieckiego w paź
dzierniku 1944 r., czynił starania o reaktywowanie Stacji. Pracował wtedy w gos
podarstwie rybnym. Aresztow'any został przez NKWD 25 lutego 1945 r. Po

śledztwie, 14 marca został zesłany do lagru w ZSRR.

Na skutek głębokich przeżyć psychicznych, niedopuszczalnych metod śledztwa, nieludzko su
rowych warunków więziennych, braku odpowiedniej diety i lekarstw zapadl na ciężką chorobę
serca, w następstwie której wywiązała się ogólna opuchlizna ciała. Opuchły mu policzki i oczy do
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tego stopnia, że w podróży nie mógł już nawet napisać do rodziny kilku słów pożegnania. Zmarl w

tymże wagonie dnia 25 marca 1945 roku wieczorem przed Smoleńskiem. Ciało wielkiego uczone
go i patrioty, zwolennika ideałów dawnego PPS-owskiego socjalizmu, byłego więźnia i zesłańca

caratu, rzecznika postępu społecznego i naukowego, zostało wyrzucone do przytorowego rowu, do

śniegu, a potem pochowane podobno w Smoleńsku na Tichiwińskim Cmentarzu. Krążyła też wer
sja, że w obawie przed rozszerzeniem się czerwonki czy tyfusu ciało zostało spalone w palenisku
lokomotywy6.

Los jak wiele innych w tym czasie. Mimo woli nasuwa się pewne podobień
stwo z kolejami życia Mariusza Zaruskiego, który z Tatr pojechał na północ
Polski i aresztowany przez NKWD miał już do niej nie wrócić.

Książka Gabriela Brzęka o Alfredzie Lityńskim przynosi więc dużą porcję in
formacji o badaczu przyrody Tatr oraz członku Towarzystwa Muzeum Ta
trzańskiego. Jej wartość polega m.in. na krytycznej analizie dokonali naukowych,
przeprowadzonej przez hydrobiologa oraz historyka nauki. Opracowanie może
my uznać za modelowe, gdyż autor wykorzystał różne typy źródeł, w tym także

wywołane (wywiady). Podczas lektury książki nasuwa się myśl, aby przeprowa
dzić podobne wywiady z osobami, które pamiętają badaczy Tatr z okresu mię
dzywojennego, lat drugiej wojny światowej i ostatniego półwiecza. Spotkania z

tym ludźmi w Muzeum Tatrzańskim z nagraniami wspomnień z pewnością przy
czyniłyby się do utrwalenia niepowtarzalnej atmosfery intelektualnej Zakopa
nego.

On Alfred Lityński and his Scientific Research in the Tatra Mts

The author discusses a book by the outstandmg zoologist and hydrobiologist Gabriel Brzęk, en-

titled AlfredLityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. Wpięćdziesiątą rocznicę śmierci

(Alfred Lityński, the Creator of Modem Polish Hydrobiology. On the Fiftieth Anniversary ot' his

Death), published in Suwałki in 1994. Alfred Lityński was bom in Bessarabia. He studied natural

Sciences in Dorpat. For liis clandestine activity he was deported to the province of Viteb.sk. He was

released in 1905 and continued Iris studies of natural Sciences at the Jagiellonian University in

Cracow. After graduation, Lityński, who was actively coimected with the Polish Socialist Party
(PPS), published a good deal on social subjects. In 1913, he obtained a Ph.D. in zoology. In 1908-

1914, Lityński stayed with his family in Zakopane. He did some research in the Tatra Mts and at

the same time was active in the Tatra Society’s Natural Scientes, Tatra Protection and Ethnogra-
phical Sections. Then he worked as a teacher in Lublin and was head of the Hydrobiological
Station on Lakę Wigry. The Nazi occupation was a tragic period in his life. He declined to collabo-

rate with the Germans. His station was destroyed. He was active in the Home Army in the region of

Suwałki. In 1945, he was arrested by the NKVD [National Commissariat of the Interior, Soviet

political police] and deported to a camp in the USSR. He died in March 1945.

6 Tamże, s. 74-75.
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ZBIGNIEW WÓJCIK

O BORYSIE WIGILEWIE

(komentarz do listu do Mieczysława Limanowskiego)

Po drugiej wojnie światowej w Krakowie i Zakopanem przebywały różne

komisje sowieckie, których zadaniem było zebranie materiałów dotyczących
pobytu Włodzimierza Lenina na ziemiach polskich. Jednym z zespołów w 1945

r. kierował major, Stiepan Szczukin, pełnomocnik Zarządu Politycznego I Frontu

Ukraińskiego, któremu w Krakowie 15 marca tego roku Konstanty Stecki złożył
swoje wspomnienie o spotkaniach z Leninem i Nadieżdą Krupską w mieszkaniu

Borysa Wigilewa w Zakopanem1. lima komisja, której towarzyszył prof. Walery
Goetel, gościła w skromnym gabinecie dyrektora Juliusza Zborowskiego na

pierwszym piętrze murowanicy Muzeum Tatrzańskiego. Jak się wydaje, gospo
darz raczej słuchał niż mówił. Zdumiony był rewelacjami Goetla, który miał

stwierdzić, iż w burżuazyjnej Polsce nie dano Wigilewowi możliwości rozwoju
talentów, co w konsekwencji stało się przyczyną jego przedwczesnej śmierci. Po

latach wspominał te spotkania z irytacją. Dodawał przy tym: „Waluś wygadywał
niestworzone rzeczy o Wigilewie i jego zgonie w burżuazyjnej Polsce, a przecież
doskonale widział, że przyczyna była inna: latał z dziewuchami w Tatry i prze
ziębił się. Gdyby nie to mógłby żyć i pracować dłużej.”' Juliusz Zborowski był

*Por. Konstanty S t e c k i: W Zakopanem i na Podhalu, [w:] Polacy o Leninie. Wspomnie
nia. Opr. Leonard D u b a c k i, Zbigniew Iwańczuk, Jan S a w c z a k. Warszawa 1970, s. 248.

2 Relacja Juliusza Zborowskiego z 1957 roku.
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88. Borys Wigilew

doskonale zorientowany tym, co się działo w Zakopanem w czasie pobytu Wigi-
lewa na Podhalu. Wiemy ponadto ze wspomnień Konstantego Steckiego, że le
czący się w Zakopanem gruźlicy byli na ogól ludźmi bardzo zdolnymi, a przy

tym również nadmiernie zainteresowanymi płcią odmienną3. Wigilew nabawił się
gruźlicy w więzieniu w Siedlcach i pod Tatry przyjechał leczyć się4. Z pewnością
lubił towarzystwo kobiet, skoro na jednej z jego fotografii na rynienkach kraso
wych w Malej Łące jest ich aż trzy, zresztą bardzo sympatycznych5. Fotograf
wprawdzie umieścił je w rynienkach chcąc określić wielkość formy, ale nie

zmienia to problemu: była to wycieczka w towarzystwie kobiet. Mając te i inne

3 K. S t ec k i (senior): Wspomnienia zakopiańskie (1910-1923). Kraków 1976, s.19

4 Por. m.in.: W. G o e t e 1: Borys Wigilew w Tatrach, „ Wierchy", R. 21, 1952 s. 7-21; te

goż inna wersja: Borys Wigilew: [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w> dziedzinie geo
logiiigeografii,Wrocław1972,s.97-110;P.M.Ka1eniczenko,W.S.Surtnińska:
Zżycia i działalności w Polsceprzyjaciela Lenina - Borysa Wigilewa, [w;] „ Z Dziejów Stosunków

Polsko-Radzieckich. Studia i Materiały" T. 5 . 1970, s. 269-294; W. N aj d u s: Lenin wśródprzyja
ciół i znajomych w Polsce 1912-194, Warszawa 1977, passim; A. Jaworski: Borys Wigilew -

życie i badania naukowe Tatr, „Prace Muzeum Ziemi” Nr 21 Cz.l, 1973 s. 163-168.

5 Por. fotografia w cytowanej pracy A. Jaworskiego.
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89. Borys Wigilew w czasie obserwacji meteorologicznych na Hali Gąsienicowej

dane na uwadze Zborowski w szkicu o Stefanie Żeromskim i Borysie Wigilewie
pisał:

Niektóre biografie Wigilewa nieściśle przedstawiały ostatnie lata jego życia. Nie zgadza się z

rzeczywistością, jakoby po długim pobycie w Warszawie, gdzie pracował w dyplomatycznym
przedstawicielstwie sowieckim, powrócił schorowany do Zakopanego i już nie podniósł się z łóżka.

Przebywanie w stolicy rzeczywiście źle wpłynęło na jego zdrowie, ale powrót do górskiego klimatu

i troskliwa opieka Aleksiejewskiej spowodowały pewną poprawę. Dość długo po rekonwalescencji
trzymał się nieźle, chodził na niedalekie wycieczki do tatrzańskich dolin, zbierał geologiczne okazy
i sporządzał z nich kolekcje dla nauki szkolnej, które rozprowadzało Muzeum Tatrzańskie. Dopiero
w końcu 1923 r., ulegając namowom znajomych, wychodził z domu w słotnej jesiennej porze i

poważnie zachorował. Odtąd stan zdrowia pogarszał się6.

Zborowski wiedział również, że Wigilew był bacznie obserwowany przez po
licję. To zrozumiale, bo przecież byl przed pierwszą wojną światową członkiem

Krakowskiego Związku Pomocy dla Więźniów Politycznych, a w 1921 r. - tzn.

po wojnie polsko-bolszewickiej - sekretarzem Rosyjsko-Uraińsko-Polskiej Mie-

6 Juliusz Zborowski: Pisma Podhalańskie, t. 2 . Kraków 1972 s. 111 -112.
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szanej Komisji do Spraw Jeńców Wojennych, Uchodźców i Zakładników, a póź
niej reprezentantem Rosji sowieckiej w Polsce. Wiedział także o rewizji prze
prowadzonej w jego mieszkaniu oraz aresztowaniu. W pewnym stopniu miało to

wpływ na zdrowie Wigilewa, ale bezpośrednią przyczyną zgonu była owa fatalna

wycieczka w jesienną szarugę w Tatry.
Konstanty Stecki, który przyjaźnił się z Wigilewem, pisał o nim „[...] był

niewątpliwie człowiekiem wybitnie zdolnym, o bystrej inteligencji, dowcipny i

nieco złośliwy w rozmowie, ogromnie towarzyski, umiał zyskiwać sobie sympa
tię otoczenia, podobał się bardzo zwłaszcza kobietom”7. Zborowski inaczej to

oceniał: „[...] Wigilew nie umiał być pogodnego usposobienia. Sympatyzowało z

nim sporo osób, miał dużo życzliwych sobie [...]8. Do nich, do czasu opowiedze
nia się Wigilewa za bolszewikami w Rosji, należał także Stefan Żeromski. Ich

kontakty zostały zerwane w 1921 r. Pisarz w 1924 r., wiedząc o ciężkiej chorobie

Rosjanina, zamierza! ponownie nawiązać z nim kontakty, ale wysiany list dotarł
do Zakopanego już po zgonie adresata9.

Wspomniane wyżej sowieckie komisje, poszukujące pamiątek po Leninie na

ziemiach polskich, Wigilewem w zasadzie nie interesowały się. To co zbierały,
podlegało wstępnie selekcji. Odrzucono np. zakopiańskie wspomnienie ówcze
snego bibliotekarza Wacława Olszewicza, który widział na Krupówkach jak Le
nin stal przy bryczce trzymając jedną nogę na stopniu i rozmawiał z siedzącym
wewnątrz Kazimierzem Dłuskim10. Zdarzenie uznano wstępnie za mało wiary
godne. Prawdopodobnie z tych samych względów wspomnienia Goetla o Wigi-
lewie nie trafiło do archiwów radzieckich. Ogłosił je zresztą Goetel dwukrotnie,
w niewiele różniącej się formie*11.

Działalnością Wigilewa w Polsce zajmowali się, wprawdzie marginalnie, hi
storycy sowieccy i polscy12. Na odbywające się w Leningradzie w 1972 r. sym
pozjum polsko-radzieckie z zakresu historii geografii i geologii bardzo niechętnie
przyjęto streszczenie referatu Andrzeja Jaworskiego o kolekcji etnograficznej
Wigilewa z Tatr. Nie wyrażono zgody na druk referatu w całości. Ostatecznie tę
wartościową rozprawę ogłoszono drukiem w Polsce. Moskiewscy urzędnicy
naukowi niechętnie odnosili się do człowieka, który nie byl od początku bolsze
wikiem, a ponadto zamiast leczyć się w okresie międzywojennym w Rosji wy
brał Zakopane.

7K.Stecki:WZakopaneminaPodhalu..., s.250

8 J. Zborowski: Pisma Podhalańskie, s. 110

9 Por. wymienione wyżej opracowanie A. Jaworskiego, a ponadto: Z. J. Adamczyk:
Żeromski i Wigilew, „KAR” R. 1, 1993, nr 4 s. 36-37.

10 Relacja Wacława Olszewicza we Lwowie w 1971 r.

11 Patrz przypis 4.

Patrz przypis 4, a ponadto dokumentacja bibliograficzna w cytowanym artykule
A. Jaworskiego.
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Zamieszczony niżej list Borysa Wigilewa do Mieczysława Limanowskiego
trafił do Archiwum Muzeum Ziemi PAN w Warszawie w 1991 r., wraz z zespo
łem innych papierów po Limanowskim13. Adresat za życia traktował go jako
cenną pamiątkę, każąc spadkobiercom przekazać go do archiwum naukowego.
Napisany został atramentem na trzech stronach papieru kratkowanego. Pismo

jest czytelne. Polszczyzna poprawna, ale z pewnymi naleciałościami kresowymi.
Rzecz dotyczy praktycznie dwóch spraw: wyboru czlonków-zalożycieli Towa
rzystwa Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz przechowywanych w Mu
zeum książek geologicznych Limanowskiego. List ma tylko datę dzienną, ale z

treści wynika jasno, że pisany byl w 1912 r. Przytaczając ten list w całości, zre
zygnowano z podporządkowania się instrukcji wydawania źródeł historycznych.
List przepisano dosłownie, dodając jednak pewne uzupełnienia w nawiasie pro
stokątnym.

O nadawcy już wiemy, że byl gruźlikiem leczącym się w Zakopanem przed
pierwszą wojną światową i tu zmarl po zakończeniu swej misji dyplomatycznej
w Warszawie. Dodajmy do tego kilka informacji bardziej szczegółowych.

Borys Wigilew urodził się 28 V starego stylu 1883 r. w Moskwie w rodzinie

nauczyciela śpiewu, związanego z lewicową inteligencją stolicy Rosji. Gdy miał

trzy lata przeniósł się wraz z rodziną do Wilna. Tu uczęszcza! do szkól, gdzie
opanował doskonale języki obce: francuski i niemiecki. Języka polskiego nauczył
się również. Los tak chcial, że przez wiele lat byl to język, którym posługiwał się
także w domu. Rozpoczął studia przyrodnicze w Uniwersytecie Moskiewskim w

1901 r. Niebawem został aresztowany za udział w organizacjach nielegalnych.
Później został członkiem Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Zmu
szony do ucieczki z ojczyzny trafił na dwa lata do Wioch. Stąd pojechał do Kra
kowa, gdzie w 1908 r. podjął studia geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wskutek choroby, w 1910 r. przeniósł się do Zakopanego, gdzie zajmował się
przede wszystkim pomiarami meteorologicznymi. Podczas pierwszej wojny
światowej był bez wątpienia mężem opatrznościowym Towarzystwa Tatrzań
skiego, którego mienie w Tatrach i na Podhalu chronił przed dewastacją. Najazd
bolszewicki na Polskę w 1920 r. przeżył w Zakopanem. Przyjął z ogromnym
zadowoleniem podpisany rozejm między rządem polskim a władzami Rosji so
wieckiej. Czuł się obywatelem tego kraju. Chcial działać na rzecz zbliżenia

dwóch sąsiednich państw. Dlatego wybrał pracę w poselstwie Rosji w Warsza
wie. Zajmował stanowisko, które w ojczyźnie dawało mu możliwości leczenia w

najlepszych sanatoriach. Zdecydował się jednak na powrót do Zakopanego, gdzie
zarabiał na życie - jak dawniej - tłumaczeniami oraz sprzedażą kolekcji geolo
gicznych, rozprowadzanych przez Muzeum Tatrzańskie dzięki życzliwości dy-

13 Por. M. W ą s i k : Spuścizna Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemi PAN w

Warszawie, „Przegląd Geologiczny” R.41, 1993, s. 679-680.
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90. Fragment listu Borysa Wigilewa

rektora Zborowskiego. Zmarł w Zakopanem w nocy z 22 na 23 sierpnia 1924 r. i

pochowany został na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej.
Od 1911 r. był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, działającym czynnie

w sekcjach: Przyrodniczej, Ochrony Tatr oraz Ludoznawczej. Niektóre wyniki
swoich prac ogłaszał. Przeważnie dotyczyły one klimatu Tatr. Wydrukował po
nadto bardzo cenny przyczynek Neokon reglowy w Tatrach (1914 r.) oraz szersze

opracowanie Ochrona Tatr (1920 r.). Przez wiele lat przyjaźnił się z Józefem

Oppenheimem oraz Alfredem Lityńskim i Konstantym Steckim, zwolennikami

poglądów lewicowych. Jego kontakty z Juliuszem Zborowskim miały raczej
charakter formalny. Zdecydowanie niechętnie - jak to wynika z treści listu -

odnosił się do Bronisława Piłsudskiego. Piłsudskiego zapewne nie lubił także

adresat listu - Mieczysław Limanowski.

Mieczysława Limanowskiego pod Tatry przygonila w końcu XIX w. choroba

płuc. Studiował wtedy na Politechnice Lwowskiej. W Zakopanem zrozumiał, że

„wspaniała przeszłość Tatr” jest bardziej atrakcyjna niż zawód inżynierski. Za
poznał się wtedy - i zrecenzowal ją w 1899 r. w „Przeglądzie Zakopiańskim” - z

monografią Wiktora Uhliga Geologie des Tatragebirges (1897-1899). Pod
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wpływem tego dzieła podjął samodzielne badania geologiczne w Tatrach, by po
kilku latach stać się wybitnym specjalistą.

Podczas pobytu w Zakopanem Limanowski, razem z Walentym Staszlem i

prof. Władysławem Folkierskim byli nauczycielami domowymi Stanisława Igna
cego Witkiewicza. Miejscem jego pracy naukowej byl pokoik na pierwszym
piętrze w Muzeum Tatrzańskim, gdzie też zgromadził nie tylko okazy geologicz
ne, ale również najnowszą literaturę specjalistyczną oraz sprzęt badawczy. Zmo
dyfikował dawną wystawę przyrodniczą, a na międzynarodową wycieczkę geo
logiczną w Pieniny i Tatry w 1903 r. przygotował specjalną wystawę w Muzeum

Tatrzańskim. Gdy Wigilew przyjechał do Zakopanego, Limanowski byl już po
doktoracie na uniwersytecie w Lozannie (1908 r.). Myślal o habilitacji w Uni
wersytecie Jagiellońskim, a jednocześnie coraz bardziej tkwił w problematyce
związanej z różnymi gałęziami sztuki (pisa! m.in. interesujące opowiadania,
osnute na wątkach z geologii Tatr). Z czasem, gdy Wigilew pracował w Warsza
wie, związał się teatrem „Reduta”, gdzie współpracował z Juliuszem Osterwą14.

Limanowski, Stecki, Lityński i Wigilew stanowili przed pierwszą wojną
światową zespól, który nadawał ton poczynaniom naukowym zarówno Towarzy
stwa Tatrzańskiego, jak i Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego. Treść listu Wi-

gilewa jest dowodem, że starali się oni połączyć wysiłki dwóch organizacji, dając
zarazem nowe możliwości pracy twórczej zespołowi muzealnemu.

Zachowała się wypowiedź Konstantego Steckiego, która stanowi istotne roz
winięcie kwestii poruszanych przez Wigilewa w liście do Limanowskiego. Oto

ona:

„O rządy Muzeum Tatrzańskiego rozpoczyna się około 1911 roku rywalizacja
między starym zarządem Towarzystwa Muzeum, a Sekcją Przyrodniczą TT. Za
rząd Towarzystwa Muzeum, złożony z ludzi starych i konserwatywnie usposo
bionych, od szeregu lat stara się zgromadzić fundusze, by przystąpić do budowy
murowanego gmachu muzealnego. Dotychczasowy drewniany domek jest ciasny
i stanowi zawsze niebezpieczeństwo pożaru i unicestwienia zbiorów. Stary za
rząd Muzeum postanowił jednak wtedy dopiero przystąpić do sporządzenia pla
nów i do budowy nowego gmachu, gdy zbierze się suma pieniędzy, potrzebna na

budowę. To oczywiście odwleka termin rozpoczęcia budowy z roku na rok.

Tymczasem Sekcja Przyrodnicza TT, grupująca ludzi młodych i przedsiębior
czych z dr Dłuskim na czele, zakłada nową Stację Meteorologiczną przy Dworcu

Tow.[arzystwa]Tatrzańskiego i pragnąc objąć w zarząd muzealną Stację Mete
orologiczną rozpoczyna walkę o wpływy w Zarządzie Muzeum, uwieńczone

14 Por. Z . W ó j c i k: Limanowski Mieczysław Bolesław Wincenty, [w:] Polski Słownik

Biograficzny, T. 17,.Wrocław 1972, s. 346-348; oraz - wprawdzie bardzo nieściśle - ZOsiń-

skiego: Mieczysław Limanowski (1876-1948). Kronika życia i twórczości, „Pamiętnik Teatralny”
R. 39, 1990, s. 13-100.
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91. Konstanty Stecki sen. Posiedzenie Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego,
karykatura

powodzeniem, gdyż dr Dłuski, prezes Sekcji zostaje wybrany na prezesa Towa
rzystwa Muzealnego”15.

Po latach wiemy, że było to udane zwycięstwo. Dłuski okazał się znakomitym
prezesem Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego. Dzięki niemu i Bronisławie

Dluskiej przystąpiono niemal natychmiast do położenia fundamentów gmachu
przy ul. Krupówki. Uroczystość fotografował Borys Wigilew16.

s.24.

15 K. S t e c k i: Początki kolekcjonerstwa etnograficznego na Podhalu. „Lud” T. 53, 1969

16
Por. fotografię w cytowanym opracowaniu Jaworskiego.
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Z treści listu Wigilewa wynika, że jednym z kandydatów na stanowisko pre
zesa Zarządu Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego miał być Bronisław Piłsud
ski. Miał jednak wielu oponentów, podobnie jak były zesłaniec sachaliński, za
interesowanych etnografią Podhala. Nie został prezesem, ale w latach później
szych znalazł wspólny język z Dłuskim, skoro ten powierzył mu opracowanie
koncepcji wystawy ludoznawczej w Muzeum oraz redakcję pierwszego tomu

„Rocznika Podhalańskiego”. Dodajmy, że Juliusz Zborowski wypowiadał się
zawsze z największą sympatią o Bronisławie Piłsudskim. Pisał o nim wielokrot
nie. Zachęcił Wacława Sieroszewskiego do ogłoszenia wspomnienia o dawnym
katorżniku do pierwszego tomu wydawnictw Muzeum Tatrzańskiego. Nie był
zadowolony z tego szkicu. Dlatego wiele czasu podczas drugiej wojny światowej
poświęcił na spisanie swych wspomnień w obszernym szkicu Z dziejów ludo-

znawstwa i muzealnictwa na Podhalu. Sekcja Ludoznawcza Towarzystwa Ta
trzańskiego (1911-1919)^ .

Fragment zdania w liście: „ [...] Lityński już wykorzystał Sekcję [Przyrodni
czą] dla swoich celi i teraz woli chodzić na tylnych łapkach około różnych pa
nów profesorów [...]” - to oczywiście złośliwość Wigilewa. Wiedział on prze
cież, że przyjaciel w lipcu 1912 r. złożył profesorowi Antoniemu Wierzejskiemu
na UJ rozprawę doktorską18. Przygotował się więc do egzaminów i z konieczno
ści musial „chodzić kolo panów profesorów” a zarazem zawiesić na jakiś czas

pracę w Sekcji.
Oto treść listu Wigilewa:

2/ IX [1912 r.]
Moi drodzy !

Naturalnie, że od dawen [!], dawno zabieram się do pisania Wam listu, i naturalnie, nigdy niema

czasu. O wielu rzeczy warto by było napisać, ale postaram się być o ile się da krótkim. Przede

wszystkim, Wy chyba jeszcze nie wiecie, że od tygodnia jesteście czlonkiem-zalożycielem Mu
zeum Chałubińskiego. Stało się to w sposób następujący. W myśl umowy naszej (tj. Sekcji
Przyr.[odniczej] ) z Muzeum mieliśmy wskazać Zarządowi 3-ch ludzi, mających być mianowanemi

na czlonków-zalożycieli: otóż postawiliśmy kandydatury prof. [Mariana] Raciborskiego, pr[of.
Władysława] Kulczyńskiego i Waszą. Dowiedziawszy się o tym [Konrad] Nikorowicz oświadczy!
mi, że Was chce wystawić jako kandydata na czl.-założyciela sam Zarząd w uznaniu Waszych
zasług dla Muzeum, nam zaś poradził postawić [Kazimierza] Dłuskiego, żeby można było wybrać
go do Zarządu Muzeum. Po naradzie z Lityńskim i Steckim zgodziłem się na taką kombinację. W

rezultacie zostali mianowani na czl.-załóż.: 1. Raciborski, 2. Kulczyński, 3. M. Limanowski, 4.

Dłuski i 5. Sekcja Przyrodnicza i to przed rozpoczęciem właściwych obrad, tak że my wszysci [!]
(ja w charakterze reprezentanta Sekcji Prz[yrodniczej[) odrazu mieli glos (Raciborski przyjechał
specjalnie z Krakowa). Do Sekcji Ludoznawczej weszli: 1. prof. [Franciszek] Bujak, 2. B. Piłsud
ski, 3. [Bronisława] Kondratowiczowa i 4. Sekcja jako instytucja.

17 „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”. T . 6, 1976, s. 35-115; właściwie jest
to szkic poświęcony głównie Bronisławowi Piłsudskiemu.

18 Por. G . B r z ę k: Alfred Lityński, twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. Suwałki

1994, s. 21 .
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Karykatura z posiedzenia Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego.
U góry po prawej na dużym drewnianym krześle z wysokim rzeźbionym opar
ciem zasiada ubrany w szary prążkowany garnitur Jan Gwalbert Pawlikowski.

Widoczny z lewego boku,prawą rękę wyciąga przed siebie,jak gdyby chciał
uciszyć zgromadzonych.aaprzaciw niego ,nieco poniżej,stoi Wiktor Kuźniar.
Zwrócony w prawo,ubrany również w szary garnitur,wylicza na palcach swoje
argumenty.Poniżęj w centrum sylwetka rozzłoszczonego Tadeusza Korniłowi-
cza.Ubrany w ciemnobrązowy szeroki płaszcz spięty pod szyją metalową
klamrą',obie ręce wznosi w górę ,w prawej trzymając niewielką batutę.Głowę
zwraca w prawo ku wyłaniającemu się zza prawej ramy koapozycji,ukazanemu

w popiersiu z lewego profilu Borysowi 7/igilewowi.U dołu kompozycji trzy
postacie widoczne jedynie w popiersiu- po lewej Mieczysław Limanowski w

binoklach na nosie,z rozkładem jazdy w prawej ręce,głowę odwracający w

prawo i dyskutujący z umieszczonym pośrodku Alfredem Lityńskim.Ten ukaza
ny jest z lewego profilu,nosi okulary,w uchu ma okrągły kolczyk,za ucho
zaś zatknięte pióro ptasie.Po prawej kompozycję zamyka Konstanty Stecki
trzymający w ręce kwiat krokusa.U samej góry na ścianie umieszczono 5

portretów w ciemnobrązowych,na przemian prostokątnych i owalnych ramach.
Ukazane na nich osoby to od lewej:Mariusz Zaruski,Michał Koy,Władysław
Szajnocha,Władysław Kulczyński i Stanisław Ponikło.
Rysunek podkolorowany,przeważają szarości,brązy i róże /w tle/.
Pod karykaturą,na doklejonym kawałku papieru umieszczono tekst.Pisany
ręcznie,brązowym tuszem,w dwu kolumnach,rozpoczyna się od dużego inicjału
"T" naśladującego odznakę Sekcji Ochrony Tatr /orła rozpościerającego
skrzydła/.Tekst głosi:
Tatr Ochrona radzi cała
Mężów z pół mendla bezmała:
Błogosławi Ojciec Święty
W Endecji łonie poczęty}
Tadzio w górę wzniósł batutę,
Bierze co najtęższą nutę.
Na to hasło przyrodniki
Wyprawiają Wrzaski,krzyki :

'•Granity z południa jadą
”V/ Wirchach się Czerwonych kładą:
"Precz z kolejką na Świnicę,
"Zniszczymy projekt na nice!
"Granit wszak to symbol siły,

w wapieniach ryby żyły:
"Czyż ośmielim się zuchwale
"Kolejkować po tej skale?"

W prawym dolnym rogu ołówkiem dopisane:
Ku chwale Sekcji O.T . i ku uczczeniu

Zmarłej przy urodzinach zbiorowej
broszury o Ochronie Tatr,która w

teczkach autorów niechaj zawsze

spoczywa!
_________ Zakopane A.D . MCHKIII

Drugi woła :’’Gwałtu,rety!
"Z kozicy robić kotlety?,!"
Mieciowi zaś dość już tego:
Obejdą się i bez niego}
Chwycił się już "kursbuch" świeży
Na wulkany wnet pobieży.
Czwarty w kącie gorzko płacze:
"Już cię nigdy nie zobaczę
"Krokus iku jasny,miły"...

Zamęt...Rwetes! Cóż zrobiły
Wrzaski,piski,płacze,krzyki?
Z Tadeuszem przyrodniki?
-Nic. -Zaś morał stąd wychodzi
Że kosówka grusz nie rodzi.

1 s"Sna£ura autora.

Osoby występujące w karykaturze pojpisaa. ołówkien
na odwrociu.

92. Opis karykatury K. Steckiego
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Z godności czlonk[a] Zarządu zrezygnowali: Nikorowicz (wyjeżdża na 8-9 miesięcy), Florian

Grużewski i Władysław Skoczylas. Wybrali: Dłuskiego, Piłsudskiego i [Marię] Jarnuszkiewiczo-

wą, prezesem zostaje Dłuski. Wyobraźcie sobie, że u niektórych powstał wysoce niemądry' projekt
zrobienia Piłsudskiego prezesem Muzeum! Ja byłem oburzony i w rozmowach prywatnych mówi
łem, że wycofam się ze wszystkiego (t.j. biblioteki, porządkowania zbiorów itd.), jeżeli to dojdzie
do skutku. Przekonałem się w ostatnich czasach, ze nawet współpracownikiem z Pilsuds.fkim] jest
rzeczą na tyle trudną, ile i nieprzyjemną; cóż dopiero praca pod jego „kierunkiem” (kierować zaś

on bardzo lubi). Na szczęście, to niebezpieczeństwo minęło. Dłuski będzie nienajgorszym preze
sem.

W związku z Muzeum (w którym teraz często bywam) stoi dla mnie sprawa Waszej biblioteki.

Książki leżą w wielkim nieładzie i nieporządku. Ja bym chętnie tym się zajął, jeżeli Wy na piśmie
dacie mi pozwolenie. Potrzebuję tego dla Staszla i dla porządku. W nagrodę proszę o prawo korzy
stania z książek. Ma się rozumieć, że osobiście odpowiadam za całość ich i dobry stan. W Zakopa
nem tak trudno o książki, a u Was tam leżą cale skarby. Oczywiście, nikomu pożyczać je nie będę.
Jeżeli możecie to zrobić, napiszcie w liście do mnie, albo w kartce do Staszla. w tym ostatnim

przypadku zawiadomcie mnie, że napisaliście do Staszla. Sekcja Przyrodnicza jakoś mc nie robi.

Posiedzeń nie było wcale, zaledwie urządziliśmy parę płatnych odczytów (dochód z obydwóch 35

kor.!), Niema ludzi. Stecki zajęty, ja również, Lityński już wykorzystał Sekcję dla swoich celi i

teraz woli chodzić na tylnych łapkach około panów profesorów itd.

Ogromna szkoda, że Was niema. Może nie tyle dla Sekcji Przyrodniczej, ile dla ochrony Tatr. I

można i trzeba postawić tą sprawę szerzej; Warszawiaki na wiecu naszym postawili wniosek o

wykupieme Tatr. Potrzebny [!] ludzie z inicjatywą i energią, można dużo zrobić. U Tadeusza Kor-

nilowicza energii dużo, ale on potrafi ją zużytkować na sprawę złocenia czy srebrzenia liter na

odznakach. Ja ciągle mam nadzieję, że Wy tu zjawicie się. Napiszcie, czy można na Was liczyć'? W

każdym razie odpiszcie mi, szczególnie o bibliotece. Adres mój: B. Wigilew, ul.Sienkiewicza 21,
Zakopane. Uścisk dłoni. Wasz B. Wigilew19

Dodajmy, że w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego zachował się żartobliwy ry
sunek Konstantego Steckiego, przedstawiający członków Sekcji Ochrony Tatr

TT w' 1913 r. Okazuje się, że Limanowski wtedy jeszcze byl w Zakopanem. Na

rysunku trzyma w ręku kolejowy rozkład jazdy: Zakopane - Neapol, gdyż wybie
rał się badać włoskie wulkany. Z kalendarium Limanowskiego wynika, że w

końcu 1912 r. wrócił do Zakopanego i w czasopiśmie „Zakopane" (a także w

osobnej broszurze) ogłosił artykuł W sprawie kolejki na Swinicę. We Włoszech

byl w' styczniu i kwietniu 1913 r. W Zakopanem przedstawił odczyty: w Sekcji
Ludoznawczej TT - Święta Wielkanocne w Sorrento, a w Sekcji Przyrodniczej
TT - O wybuchu Etny w roku 1910. Zakopane opuścił w maju tego roku przeno
sząc się do Warszawy'. Pod Tatry wracał niekiedy w okresie międzywojennym.
Nie czul się jednak dobrze w nowym gmachu Muzeum. Kiedyś w;padl z furią do

gabinetu dyrektora Zborowskiego i zrobił mu awanturę, że ibisa - świętego ptaka
Egiptu - umieścił na dole gabloty. Nie był w stanie uwierzyć, że jest to zwykła
czapla.

Na wspomnianym rysunku Tadeusz Kornilowicz trzyma w ręku batutę. Stecki

o nim napisze: „[...] pełen energii, o którym mawiano, że jego hasłem ochroniar-

19 Zespól Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
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skim, dostosowanym do tej energicznej postaci, jest: Nie wyrywajcie dębów! nie

męczcie niedźwiedzi!”. Niżej umieszczony został Alfred Lityński: Stecki ko
mentuje: „Mówi o ochronie kozic. Temu badaczowi fauny Tatr zawdzięczamy
wytłumaczenie zagadki dlaczego skorupiak Branchinecta, żyjący w jeziorach
Grenlandii, Islandii i tundry północnej, występuje w Europie Środkowej jedynie
w Stawie Dwoistym na Hali Gąsienicowej [...]”. A dalej: „Za Lityńskim autor ry
sunku, botanik Konstanty Stecki, zastanawia się nad sposobami ochrony kroku
sów. Z boku wysuwa się postać Borysa Wigilewa, meteorologa zakopiańskiego”.
Rysunek ten powstał, jak głosił napis u dołu: „Ku chwale Sekcji O.T. i ku

uczczeniu zmarłej przy narodzinach zbiorowej broszury o ochronie Tatr, która w

teczkach autorów niechaj zawsze spoczywa! Zakopane. A. D. MCMXIII. K. Stec
ki”20.

Z zestawienia listu Wigilewa oraz objaśnienia Steckiego do rysunku człon
ków Sekcji Ochrony Tatr TT wynika, że Mieczysław Limanowski zdawał sobie

doskonale sprawę z wartości historycznej tego typu przekazów. List swego zako
piańskiego przyjaciela miał ze sobą w Wilnie, gdzie w okresie międzywojennym
kierował Katedrą Geografii Fizycznej Uniwersytetu Stefana Batorego. Zdołał go
uchronić podczas okupacji, a po niej przywiózł do Torunia, nowego miejsca pra
cy w tamtejszym uniwersytecie. Umierając przekazał własne archiwum w dobre

ręce. Kryje ono wiele ważnych dokumentów, także do dziejów kultury pod Ta
trami.

On Borys Wigilew
(A Comment on his letter to Mieczysław Limanowski)

Borys Wigilew’s letter to Mieczysław Limanowski, survivmg in the Archives of tire Muzeum

Ziemi PAN in Warsaw, deals with social organizations doing research in the region of Podhale

before World War I. The organizations in ąuestion were the Towarzystwo Tatrzańskie (Tatra So-

ciety) and its Natural Sciences, Tatra Protection and Ethnographic Sections, and the Society of the

Doctor Tytus Chałubiński Tatra Museum in Zakopane. In 1912 the organizations joined forces,
which intensified the operation of the Tatra Museum and led to the erection of a new building. The

letter, ąuoted passim, is an important source to the history of the popular research movement befo
re the outbreak ofWorld War I.

20 K. S t e c k i: Pięćdziesięciolecie Sekcji Ochrony Tatr. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”
R. 20,1964, z.6, s. 37.



Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego Vol. 22 - „Rocznik Podhalański” Tom VII-Zakopane 1997

ZBIGNIEW WÓJCIK

RYSUNKOWY ŻART GEOLOGICZNY STANISŁAWA

IGNACEGO WITKIEWICZA

Artykuł Mieczysława Limanowskiego pt. Glossopteris, umieszczony w

1900 r. w „Przeglądzie Zakopiańskim”, ozdobiony został fotografią grzbietu
ograniczającego od północnego wschodu Dolinę Tomanową w Tatrach Polskich

oraz fotografiami dwóch rysunków geologicznych. W podpisie pod fotografią
krajobrazową wskazano na Czerwone Żlebki na południe od Ciemniaka, miejsce
znalezionych i opisanych przez Mariana Raciborskiego roślin kopalnych wieku

retyckiego1. Artykuł Limanowskiego stanowi niejako literacką wizję pra-Tatr w

okresie życia tych roślin. Dwa rysunki były próbą pokazania ówczesnego krajo
brazu. Autor opatrzył je następującymi podpisami:

Idealny krajobraz olbrzymich paprotników pod koniec wieków starożytnych Ziemi. Z wody wy
rastają kalamity. Na wzgórku, po lewej, potężny lepidodendron i kilka miotlowatych sigilarii, zaś

paprocie przy ziemi. Może pra-Tatry były tak porosłe?

Z treści tego podpisu wnosić można, że Limanowski myślal o lasach karboń-

skich. W Tatrach wówczas nie stwierdzono szczątków flory z tego wieku.

Dlatego autor tego podpisu opatrzył ostatnie zdanie znakiem zapytania. Podpis
pod drugim rysunkiem również stanowi objaśnienie jego treści. Ponadto Lima
nowski przedstawił rysownika:

Idealny krajobraz roślinności wysepek pratatrzańskich z epoki dolno-jurajskiej. Szczątki tej Hory
są w cmentarzysku Tomanowej. Nad płynącą rzeką ścielą się skrzypy, Schizoneura. W głębi liczne

szpilkowate Palisye. W górze liść Glossopteris; paproć ta znajduje się tylko na cmentarzyskach

1 Marian Raciborski: Flora retycka w Tatrach, „Rozprawy Akademii Umiejętności”
Seria 2. T .l, 1891 s. 243-260.
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prastarej Gondwany. W Europie nie znaleziono jej nigdzie. Oba krajobrazy są pomysłu Stasia

Witkiewicza (syna) .

Zatem i w tym przypadku Limanowski nie miał dowodów, że Glossopteris
występuje w Czerwonych Żlebkach. Umieszczając rysunki w artykule zdawał się
zachęcać czytelników do samodzielnych poszukiwań. Było by to przecież wiel
kie odkrycie, gdyby udało się - nie w kontynencie południowym, tzn. w Gon-

dwanie - a właśnie w Tatrach znaleźć szczątki liścia tej paproci.
Rysunki Stasia - Stanisława Ignacego Witkiewicza - stanowiły bodaj debiut

publikacyjny piętnastoletniego chłopca. Przeznaczył je do wystawy geologicznej
Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, gdzie w 1901

roku zostały wystawione na widok publiczny.
Rysunki Stasia Witkiewicza były kilkakrotnie przedrukowywane, zawsze z

błędnymi podpisami. Małgorzata Gąsienica-Szostak w 1979 r. pisała np., że „[...]
oryginalne opisy Limanowskiego i oprawa plastyczna S. Witkiewicza zaginęły w

trakcie przenoszenia zbiorów do nowego gmachu”23. Po czym rysunek z liściem

2 „Przegląd Zakopiański”, R. 2, 1900, nr 8 s. 59 i 61.

3 „Przegląd Geologiczny”, R. 27, 1979, s. 400.
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Glossopteris objaśniła: „Szkic Witkacego, przedstawiający las karboński (ze
zbiorów Muzeum Tatrzańskiego)”4. Tym samym dodała ona nieco lat młodocia
nemu rysownikowi - wtedy nie nazywano go jeszcze Witkacym - a roślinom

dołożyła około 100 min lat. Zresztą w 1900 r. na ziemiach polskich, w muzeach

nie robiono „opraw plastycznych”, a pomysł Limanowskiego, wprowadzenia
tego typu rysunków był niewątpliwą nowinką wystawienniczą.

Utrwalone w druku rysunki Stasia Witkiewicza, podobnie jak ich fotografie w

oryginalnych kliszach, pozostały. Anna Micińska w monografii artysty, ogłoszo
nej w 1991 r. opatrzyłaje komentarzem własnym:

Wyspy pratatrzańskie. Plansza Stanisława Ignacego Witkiewicza dla Muzeum Tatrzańskiego w

Zakopanem. W „Przeglądzie Zakopiańskim” (1900) jako ilustracja do artykułu Mieczysława Lima
nowskiego: Glossopteris.

Pejzaż triasowy. Plansza Stanisława Ignacego Witkiewicza dla Muzeum Tatrzańskiego w Zako
panem, 1900 rok5.

Nie wiadomo na jakiej podstawie napisano słowo: plansza. Ponadto, wbrew

zamierzeniom autora rysunku i Limanowskiego, mlodopaleolozoiczny (karboń
ski) krajobraz został określony jako triasowy. Wydrukowane w „Przeglądzie
Zakopiańskim” w 1900 r. fotografie rysunków Witkiewicza są technicznie słabe.

Zdaje się, że były malowane farbami ciemnymi, tak jak to robiono wtedy w licz
nych podręcznikach akademickich. Mimo wszystko obraz zdradza przyszłego
mistrza: doskonale ujęta została głębia krajobrazu z wy raźnymi planami usta
wionymi kulisowo, a szczegóły umieszczono w pobliżu obserwatora. Rysunek z

lasem retyckim (u Limanowskiego dolno jurajski, gdyż retyk zaliczano wtedy do

dolnej jury) ma ponadto poważne walory dydaktyczne: u góry, na jasnym tle

nieba, umieszczono czarny prostokąt, a w nim biały liść paproci z czarnym że-

berkowaniem. Zarówno twórca wystawy ze swoim językiem obrazowym
(„cmentarzyska”, „miotlowate sigilarie”), jak i rysownik wykazali ogromne wy
czucie potrzeb i możliwości intelektualnych gości, odwiedzających wówczas

Zakopane i Tatry6.

Mieczysław Limanowski wskutek choroby płuc osiadł w Zakopanem w

1899 r., przerywając studia inżynierskie na Politechnice Lwowskiej. Od wakacji

4 Tamże, s. 401.

5 Aima Micińska: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Życie i twórczość. Warszawa 1991,

s. 9.

6 Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Por. m.in. Z . W e y b e r g: Towarzy
stwo Tatrzańskie i Muzeum imienia Chałubińskiego w Zakopanem. „Wszechświat” T. 20, 1900, s.

763-777, 793-798, 808-813; S. M a 1 k o w s k i: O pierwszej w Polsce nowożytnej wystawie geolo
gicznej. (PamięciMieczysława Limanowskiego). „Wiadomości Muzeum Ziemi”, T.4 . 1949, s. 287-

293: Z. W ó j c i k: Pierwsza w Polsce wystawa darwinowska. „Wszechświat”, Z. 2, 1961, s. 42-

44: Z. W ó j c i k : Zbiory geologiczne Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego ir Zako
panem. „Prace Muzeum Ziemi”, Nr 21 cz. U, 1974, s. 211 -247 .
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94. Rysunki St. I. Witkiewicza do stałej wystawy geologicznej Muzeum Tatrzańskiego
Wyspy pratatrzańskie [las retycki]oraz Pejzaż tryasowy [i.e. karboński]
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tego roku mieszkał u Witkiewiczów, zajmując się nauką Stasia Witkiewicza.

Wspominając rozmowy z chlebodawcą zapisze w przyszłości: „Nauczyłem się
rozumieć rysunki jako rysunki, to jest notatki doskonale zaobserwowanej przyro
dy”78.Mieszkając u Witkiewiczów przeczytał, ogłoszoną w latach 1897-1899,

monografię Wiktora Uhliga pt. Geologie des Tatragebirges, pod której urokiem

zainteresował się geologią Tatr. Wyruszył z młotkiem w góry i zbierał okazy do

Muzeum Tatrzańskiego. Na jedną z wycieczek do Jaskini Magury wybrał się z

Witkiewiczami (ojcem i synem), poszukując tam wśród kości niedźwiedzi jaski
niowych śladów pobytu pierwotnego człowieka. W 1901 r. odda dla gości
zakopiańskich nową wystawę geologiczną, opatrując okazy czwartorzędowe
objaśnieniem:

Lodowce w dolinach tatrzańskich. W miejscu Zakopanego, Olczy, Witowa rosną niskie karło
wate wierzby i brzozy polarne, rododendrony, dryas, mchy. Mamuty liczne wałęsają się. W grocie
Magury żyje niedźwiedź jaskiniowy i z nim walczy człowiek. Wszędzie na Podhalu osadza się
glina naniesiona strumieniami, glina pochodząca z granitów i innych skal roztartych pod lodowca
mi. Klimatjest chłodny i bardzo wilgotny. Epoka lodowas.

Taką wystawę, z rysunkami Stasia Witkiewicza oraz okazami zbieranymi tak
że przez ojca, oglądali w Muzeum Tatrzańskim w 1903 r. uczestnicy wycieczki
w Pieniny i Tatry wiedeńskiego Międzynarodowego Kongresu Geologicznego.
Oprowadzał ich, i pięknie komentował po francusku i niemiecku, Mieczysław
Limanowski.

Stanisław Ignacy Witkiewicz zdał pomyślnie maturę w 1903 r. Jego nauczy
ciel przedtem i później pozostawał z Witkiewiczami w pewnej zażyłości. Zdają
się o tym świadczyć wzmianki w listach Stanisława Witkiewicza do syna, pisa
nych w latach 1900-19 139 10. Przedstawiamy je:

Zakopane, lipiec 1900 „Limanik pisał o Japończykach”(s. 37).
Zakopane, 18 sierpnia 1901 „Limanik tarza się na łonie Uhliga i kajperskich łupków, dr Eljasz

chodzi obwieszony kośćmi z Magury - słowem wszystko po dawnemu”(s. 42).
Zakopane, 21 sierpnia 1901 „Limanik miał chwilę rozkoszy z Uhligiem”(s. 43).
Zakopane, 28 sierpnia 1901 „Limanower z dr Eljaszem są w niezgodzie z powodu tych kości !!!”

(s. 46^7).
Zakopane, 10 września 1901 „Pan Limanowski z dr Eljaszem staczali okropne kłótnie o te kości,

cośmy znaleźli w Magurze. Zdawało się, że się już nigdy nie pogodzą, ale teraz dobrze. W „Kraju”
jest artykuł, w którym dr Eljasz opowiada, jak on znalazł to wszystko"’. Oczywiście jest to głupota

7 Zbigniew Osiński: Mieczysław Limanowski (1876-1948). Kronika życia i twórczości.

„Pamiętnik Teatralny” R. 39, 1990, s. 23.

8 Z. W ój c i k: Zbiory geologiczne Muzeum Tatrzańskiego....s . 217.

9 Stanisław Witkiewicz: Listy .do syna. Opr. B . Danek-Wojnowska i A. Micińska.

Warszawa 1969.

10 Artykuł zamieszczony został na s. 393 nr 34 z 1901 r. dodatku do „Kraju” pt. „Sztuka i

Życie”. Wywiad prowadził dziennikarz podpisujący się kryptonimem: Wasz. Tytuł: Człowiek

przedhistoryczny w Tatrach. Oto fragment:
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korespondenta, ale będzie z tego kasza” (s. 52).
Zakopane, 16 września 1901 „W domu pusto, bo i Tadzio [Pietrkiewicz] pojechał, i Liinanower

też gdzieś prygnąl”(s. 53)
Zakopane, 26 września 1901 „Limanka nie ma, dr Eljasz grzebie się w Magurze - jest załamany

wskutek artykułu w „Kraju” ”(s. 56).
Zakopane, 2 października 1901 „Limanka nie ma jeszcze” (s. 60).

Zakopane, 27 lipca 1902 ,Mieczysław pozuje na ustalonego człowieka” (s. 66).

Zakopane, 30 lipca 1902 „Mieczysław jest per ty do pani nowych kobiet” (s. 68).

Zakopane, sierpień 1902 „Mieczysław w dalszym ciągu cały dzień goni” ( s. 69).

Zakopane, 13 sierpnia 1902 „Mieczysławjest trzonu granitowego chciwy” (s. 71).
Zakopane, 28 sierpnia 1902 „Mieczysław trochę osłupiały, Wczoraj przyprowadził jedną z ko

biet, do której jest per ty” (s. 74).
Wrzesień, 1902 „Liinanower gdzieś siedzi całymi dniami i przychodzi tylko na żywienie się”

(s. 6).
Kraków, 24 kwietnia 1903 „Panu Limanowskiemu współczucie” (s. 85).
Kraków, 26 kwietnia 1903 „Co porabia Limanowski - pozdrowienia” (s. 86).
Zakopane, 15 maja 1903 „P. Limanowski bardzo sumiennie spełnia swoje obowiązki korkowe”

(s. 94).
Zakopane, 17 maja 1903 „Pan Limanowski podobno pracuje i tyje jawnie. (15 papierków odda

leni)”. (s. 96).
Zakopane, 22 maja 1903 „Pan Limanowski tyje, zapuszcza włosy jak Liszt, nosi koszule a la By-

ron-Slowacki - 15 reńskich wręczono” (s. 100-101).
Zakopane, 24 maja 1903 „Pan Limanowski In status cjuo — podobno pracuje bardzo nad geolo

gią” (s. 103).
Zakopane, 27 maja 1903 „P. Limanowski trwa tymczasem w geologii, boję się tylko, czy nie na

pisze studium o dwóch ostatnich wierszach Króla-Ducha, których Słowacki nie napisał - ale mógł,
żeby chcial ! Wybiera się na kongres do Wiednia - w ogóle geologia jest zawsze produkcyjną
sferą” (s. 110).

8 czerwca 1903 „P. Limanowski też czeka cierpliwie wiadomości” (s. 113).
Zakopane, 15 lipca 1903 „Limanik w kremowej koszuli, kremowej czapce z żółtym daszkiem i

brunatnych butach zagiętych w górę - gotuje się do przyjęcia kongresu geologicznego” (s. 128).
Zakopane, 28 lipca 1903 „Limamk zawładnął rodziną Lilpopów. Czyszczą mu buty, przepisują

rękopisy, znoszą kamienie. Geologia go pochłania. Tłusty i czerwony - kostium szalony” (s. 132).
Zakopane, 3 sierpnia 1903 „Limanik wydal francuski komunikat dla geologów zjazdu”*11

(s. 134).

„Czy Pan pierwszy rozpoczął poszukiwania w Tatrach?

- Tak. Zacząłem w jesieni ubiegłego roku w grocie Magury [...] . Badania moje prowadzi
łem wjaskini górnej, gdzie udało mi się wykopać mnóstwo kości niedźwiedzia jaskiniowego, które

w tej chwili w kilku skrzyniach złożone są w muzeum imienia Tytusa Chałubińskiego [...] . Tylko
ślad istnienia człowieka znalazł się właśnie pomiędzy szczątkami niedźwiedzia. Śladów tych ze
brałem dotychczas cztery. Są to: kość niedźwiedzia, nosząca na sobie niewątpliwy ślad walki tego
zwierzęcia z człowiekiem, grot do oszczepu lub strzały zrobiony z kości niedźwiedziej i dwa amu
lety, jeden z kości udowej, a drugi z ramiennej niedźwiedzia”.

11 M. L i m a n o w s k i : Comte-rendu des nonvelles recherches geoloc/ic/ue dans les mon-

tes Tatra. Cirkulaire a liisage des membres du IX. Congr. geol. inter. presant part a l’excursion aux

monts Tatra, sous la conduite de M.Victor Uldig, (14-17 aout 1903 ). Kraków 1903 ss. 12; patrz
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95. Rysunek St. I. Witkiewicza Paleofaja oraz jego autograf

Zakopane, 20 września 1904 „Wczoraj byl Liman - zawsze ten sam” (s. 202).
Zakopane, 1 marca 1906 „Adres Limana - tylko Lovrana” (s. 325).
16 sierpnia 1912 „Jeżeli wiecie coś bliższego o Limanie - napiszcie. Co z jego nauką - czyżby

naprawdę byl taki głupi i rzucił tę geologię, tyle w niej uczyniwszy. I co mu zresztą ona zawadza?”

(s. 559).
Lovrana, 1 sierpnia 1913 „Mnie nie obchodzi nic moje zdrowie, jak to bywa, że obchodzi star

szych pryków (bryków, jak mówi Liman)
”

(s. 594).

Przedstawiony wyżej zestaw informacji, nawet tych zdecydowanie plotkar
skich, zdaje się świadczyć, że Witkiewicze wspomagali Limanowskiego podczas
realizacji nowej wystawy geologicznej Muzeum Tatrzańskiego, udostępnionej
publiczności w 1901 r. Nauczyciel Stasia w ich domu byl osobą bardzo ważną, a

przynajmniej wnoszącą ogromne ożywienie. Stanisław Witkiewicz, jak się wy-

ponadto: M. L i m a n o w s k i: IFycteczfoj IX-go międzynarodowego kongresu geologicznego w

Tatry i Pieniny (11-17 sierpnia b.r.). „Przegląd Zakopiański” R. 4, 1903 nr 32, s. 250-251; tenże.

Po wycieczce geologicznej IX międzynarodowego kongresu w Tatry i Pieniny, tamże s. 275-276.
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daje, bardziej go cenił jako geologa (bo to sfera produkcyjna), niż jako historyka
literatury.

Witkiewiczowie - ojciec i syn - po maturze Stanisława Ignacego utrzymywali
z Limanowskim bliskie kontakty towarzyskie. Stanisław Witkiewicz krytycznie
oceniał zamiary nauczyciela swego syna porzucenia geologii. Zdaje się, że Stani
sław Ignacy pamiętał o tym, gdy w „Skamandrze” w 1921 r. jeden z artykułów
rozpoczął w sposób następujący:

W ostatnich czasach rozpoczęło się odradzanie sztuki aktorskiej w Warszawie, prowadzone
przez Mieczysława Limanowskiego, znanego w całej Europie geologa. Musimy z nim polemizo
wać my, tzn. (w tzw. pluralis sobowturicus) - prawie że w Polsce nieznany artysta malarz.

Wygląda to na farsę, ale trudno - niema na to rady. Z teatrem naprawdę musi być źle, skoro ludzie
tak różnych fachów mają w tej sprawie coś do powiedzenia12.

Uwagi te zapisał Witkiewicz w końcu 1921 r. 23 grudnia tego roku wystąpił
w sali prób Teatru „Reduta” i przed zespołem oraz zgromadzonymi gośćmi czy
tał swoją Kurkę wodną. Autora przywitał Limanowski jako swego dawnego
ucznia13.

Mamy dokumentację ich kolejnego spotkania w 1927 r. Dowodzą tego za
chowane w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie dwa rysunki14, opatrzone

identycznymi podpisami: „Potwierdzam, że rysunek ten jest roboty Stanisława

Witkiewicza. S. J. Witkiewicz 1927”.

Rok 1927 w życiu Witkiewicza był bardzo urozmaicony. Mieszkał właściwie

w Warszawie, ale bywał także dłużej w Krakowie i Zakopanem. Miał kłopoty
rodzinne i trudności materialne15. Limanowski w tym czasie, będąc profesorem

geografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, osiągnął stabilizację mate
rialną, a zarazem - z konieczności - odsunął się nieco od pracy w „Reducie”.
Jeździł po Polsce (odczyty, konferencje). Lato spędził w Zakopanem16. Właśnie

tam musial gościć w pracowni Witkiewicza i wtedy artysta podpisał się na dwóch

rysunkach. Wspominali zapewne czasy swojej młodości oraz wspólną wycieczkę
do Jaskini Magurskiej, z której okazy znalazły się na wystawie w Muzeum Ta
trzańskim. Większy z tych rysunków, zatytułowany Paleofaja miał stanowić

rekonstrukcję zaginionego gatunku zwierzęcia, mniejszy - dokumentował zwie
rzęta współczesne. Jest mało prawdopodobne, by Limanowski snuł wówczas

'"S.I. Witkiewicz: Bliższe wyjaśnienia w kwestii czystejformy na scenie. III. Parę

uwag o roli aktora w sztuce teatralnej w czystejformie. „Skamander”. R. 2, 1921, zeszyt 14/15, s.

426.

13 Por. J. D e g 1 e r: Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, czer
wiec 1918 - wrzesień 1939. „Pamiętnik Teatralny”. R. 34, 1985, s. 89-94.

14 Por. M. W ą s i k : Spuścizna Mieczysława Limanowskiego w Muzeum Ziemi PAN w

Warszawie. „Przegląd Geologiczny”. R . 41, 1993, s. 679-680 .

15 J. D e g 1 e r,: Kronika życia i twórczości..., s. 89-94.

16 Z. O s i u s k i: Mieczysław Limanowski..., s. 69.
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96. Rysunek St. I. Witkiewicza

projekty ożywienia „akademickiej” wystawy muzealnej obrazami swego dawne
go ucznia, choć oczywiście takiej ewentualności wykluczyć nie można. Dla

Limanowskiego ekspozycja zorganizowana w nowym gmachu Muzeum była
pozbawiona serca17 i z pewnością ożywiłby ją nawet żartami rysunkowymi Wit
kiewicza.

Rysunek Paleofaja (ołówek, na kartonie o przybliżonych rozmiarach 27x18,3
cm) przedstawia bliżej nieokreślonego zwierza kopalnego, mającego w sobie coś

z ssaka i gada zarazem. Wykonany został ołówkiem, ręką wprawnego rysownika.
Narysowany został na kartonie, mającym z drugiej strony rysuneczki (m.in. sta
tek). Zdaje się to wskazywać, iż artysta siedząc z Limanowskim w swej pracowni
rzucał na papier swoje paleontologiczne pomysły. Gość musial się tym znakomi
cie bawić. Przy sposobności wyciągnął inny rysunek, z motylem i jelonkiem jako
obiektami głównymi (papier o rozmiarach 23x15,5 cm ołówek). Po drugiej stro
nie farbą zieloną i różową wykonywany byl jakiś inny projekt rysunku. I ten ry
sunek, który powstał zapewne podczas rozmowy towarzyskiej, świadczy o tym,
że Witkiewicz miał dużą wiedzę o budowie anatomicznej zwierząt.

17 Na podstawie rozmów z Juliuszem Zborowskim w 1957 r.
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Paleofaja jest tworem fantazji artysty18. Jest ponadto dowodem, podobnie jak
rysunek z jelonkiem, że prywatni nauczyciele przed pierwszą wojną światową
potrafili zachęcić uczniów do nauki. Limanowski nie byl jedynym nauczycielem
Stasia Witkiewicza. On jednak przekazał mu ogromną wdedzę przyrodniczą i

humanistyczną, czego liczne dowody znajdujemy w jego twórczości malarskiej i

pisarskiej.

18 Rysunek został w 1994 r. wystawiony na ekspozycji Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Zdaniem zwiedzających (zwłaszcza prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz) Paleofaja jest kary
katurą cech Mieczysława Limanowskiego. Nie można tego wykluczyć, zwłaszcza po lekturze

krytycznej oceny koncepcji aktorskiego przeżywania, stosowanej w Teatrze „Reduta”.
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Stanisław Ignacy Witkiewicz’s Geological Cartoons

The collection of the Muzeum Ziemi PAN (Museum of Earth of the Polish Academy of Scien
ces) includes two little known drawings by Stanisław Witkiewicz stored in tlie Mieczysław
Limanowski set. One is a fantasia depicting a fossil vertebrate, the other is a botaiucal motif. The

artist signed the drawing in 1927.

Between 1899 and 1903 Limanowski was Stanisław Ignacy Witkiewicz’s private tutor. While in

Zakopane, Limanowski developed an interest in the geology of the Tatra Mts, which induced him

to organize a modem geological exhibition in the Tatra Museum in Zakopane. Stanisław Ignacy
Witkiewicz, then fifteen, madę drawings for the exhibition, representing imaginary landscapes in

the Carboniferous and Lower Jrassic periods. His drawings were published in „Przegląd Zakopiań
ski” (Zakopane Review) in 1901.
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LIST JULIUSZA ZBOROWSKIEGO

DO JANA PIŁSUDSKIEGO

Do druku przygotował Zbigniew Wójcik

W Dziale Rękopisów Biblioteki Głównej Litewskiej Akademii Nauk w Wil
nie (dawna Biblioteka Wróblewskich) zachowały się różnorodne papiery doty
czące działalności naukowej Bronisława Piłsudskiego (1866-1918), katorżnika

zesłanego na Sachalin, wybitnego badacza ludów Dalekiego Wschodu. Papiery te

gromadził brat Bronisława - Jan, wówczas sędzia w Wilnie. Zespól rękopi
śmienny o sygnaturze F 161 liczy 51 jednostek1. W jednej z nich, sygn. F 161-44,

znajduje się list Juliusza Zborowskiego, wówczas dyrektora Muzeum Tatrzań
skiego im. T. Chałubińskiego w Zakopanem. List napisany został na niłaszynie na

papierze firmowym Muzeum formatu A4, dwustronnie. Uprzednio - jak wyiiika
to z zapisów metrykalnych zespołu archiwalnego - jego treść poznali: Witold

Armon z Torunia oraz Witold Kowalski z Londynu. Pierwszy z nich wówczas

zbierał materiały do życiorysu Bronisława Piłsudskiego, ogłoszonego w Polskim

słowniku biograficznym, drugi zaś pracował nad - dotychczas nieogloszoną dru
kiem - sagą rodu Piłsudskich.

W tym samym zespole znajduje się odkrytka pocztowa Bronisławy Moczy
dłowskiej, wdowy po Ignacym2, adresowana do zamieszkałego w Wilnie przy

ul. Portowej 14 Jana Piłsudskiego. Nadawczym informowała adresata, że w zbio
rach pozostałych po mężu w Nowym Targu niema papierów związanych z dzia
łalnością naukową Bronisława Piłsudskiego. Ponadto tamże zachowały się dwie

1 W innym zespole zachowały się rękopisy Bronisława Piłsudskiego z Sachalinu i Wlady-
wostoku, a w tym także notatki z pomiarów meteorologicznych, wypisy dotyczące przybywania
zesłańców na Daleki Wschód itp.

2 Ignacy Moczydłowski był członkiem Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego.
Bronisław Piłsudski opuszczając Galicję w 1915 r. pozostawił u niego w Nowym Targu zgroma
dzone opracowania do tomu pierwszego „Rocznika Podhalańskiego”.
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pulju:

BRONISŁAW PIŁSUDZKI
CZŁONEK WSPÓŁPR. KOMISY! ANTROP. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

MUZEUM TATRZAŃSKIE
IMIENIA DRA T. CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

ZADANIA I SPOSOBY

PRDWADZENIA DZIAŁO LDDOZNAWGZEGO

HA RZECZ GŁODNYCH WE WSIACH POLSKICH

KRAKÓW
NAKŁADEM AUTORA. ~ DRUK W. L. ANCZYCA I SP. MCMII'

98. Karta tytułowa broszury Br. Piłsudskiego

karty korektowe rozprawy Teofila Modelskiego pt. Spory o południowe granice
diecezji krakowskiej od strony Spiszą (w. XIII-XVII1) z datą druku: Zakopane
1927 oraz wydawcą: Muzeum Tatrzańskie.

W innej jednostce tego zespołu (sygn. F 161-50) znajdują się pisma, z których
treści wynika, iż pod kierownictwem gen. bryg. Juliana Stachiewicza, szefa Woj
skowego Biura Historycznego, przygotowywano biografię Bronisława Piłsuds
kiego. Materiały do tej biografii gromadzi! historyk zawodowy, kpt. Stefan Po-

marański3, dla którego wypożyczono z Biblioteki Wróblewskich w Wilnie dzien
niki z lat szkolnych Bronisława Piłsudskiego4.

Juliusz Zborowski w liście pisanym 26 listopada 1925 r. poruszył dwie spra
wy bezpośrednio związane z działalnością Bronisława Piłsudskiego: 1 - dzialal-

3 Praca ta nie została wydrukowana. W archiwum Muzeum Tatrzańskiego zachowały się
dwa listy Pomarańskiego do Juliusza Zborowskiego, pisane w Warszawie w dniach 4 Ul 1929 i 7 I

1930, z prośbą o pomoc w gromadzeniu materiałów do biografii zesłańca.

4 Dział Rękopisów Biblioteki Głównej Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, sygn. F9-

2341. Sporządzony przez Pomarańskiego odpis dziemików szkolnych Bronisława Piłsudskiego
znajduje się dziś w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, a kopię kserograficzną ma

dr Antoni Kuczyński we Wrocławiu.
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ność naukowa byłego katorżnika na Podhalu ze szczególnym uwzględnieniem
jego pracy nad tomem pierwszym „Rocznika Podhalańskiego”, przygotowanym
do druku przed pierwszą wojną światową, a wydanym już po zgonie redaktora, 2
- potrzebę rozbudowy działu etnograficznego Muzeum w myśl sugestii Piłsud
skiego, przedstawionych w ogłoszonych w 1915 r. artykule jego autorstwa Mu
zeum Tatrzańskie imienia dra T. Chałubińskiego. Zadania i sposobyprowadzenia
działu ludoznawczego. Ponad te dwa wątki wybija się problem finansów nie
zbędnych na rozbudowę placówki. Zborowski dawał do zrozumienia, że ocze
kuje w tym względzie pomocy ze strony rządu (w domyśle: wsparcia Józefa Pił
sudskiego). Wiemy jednak, że ówczesne możliwości braci Bronisława: Jana i

Józefa w tym względzie były niewielkie. Pomoc finansowa dla Muzeum Tatrzań
skiego nie nadeszła. Natomiast kpt. Pomarański korzystał z pomocy dyrektora tej
placówki, zbierając niezbędne materiały do biografii zesłańca.

Oto treść listu Juliusza Zborowskiego:
Muzeum Tatrzańskie Zakopane, dnia 26 listopada 19255

im. Dra T. Chałubińskiego
w Zakopanem6

Wielce Szanowny Panie!

Pozwalam sobie zwrócić się do Szanownego Pana w sprawie, która - jak się dowiedziałem - jest
przedmiotem Jego zainteresowania.

W tych dniach zawiadomiła mnie w Nowym Targu p. Bronisława Moczydłowska, wdowa po
niedawno zmarłym radcy sądowym, Ignacym, że Szanowny Pan zwrócił się do jej męża w sprawie
materiałów do pobytu śp. Bronisława Piłsudskiego na Podhalu, nadto że istnieje zamiar wydania
obszernej monografii o tak zasłużonym człowieku.

Sprawa ta interesuje mnie z kilku powodów - zresztą od dawna. Przede wszystkim opracowuję
dzieje Muzeum Tatrzańskiego, a jak wiadomo śp. Bronisław ma w tej historii swoją zasłużoną
kartę7. Nie byłem wprawdzie jeszcze przed wojną dyrektorem tej instytucji, dla której tak dużo

robił, znamjednak rzecz z autopsji oraz na podstawie zgromadzonych archiwaliów.

Po drugie zamierzam wydać również drukiem przyczynek niewielki ale ważny o dziejach Sekcji
Ludoznawczej w Zakopanem8. Było to dzieło ukochane pana Bronisława. Należy się je przypo
mnieć.

Tyle z punktu widzenia naukowego, tj. dziejów badań etnograficznych na Podhalu.

5 Data dzienna wpisana ręcznie.
6 Druk.

7 Monografii tej Zborowski nie ogłosił za życia. Pośmiertnie w tomie pierwszym jego Pism

podhalańskich ogłoszono większy szkic pt. A/wzewzw Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego ijego
dzieje (s. 109-165).

8 Zborowski pracował nad tym szkicem także podczas drugiej wojny światowej. Ukazał się
on w tomie szóstym „Rocznika Muzeum Etnograficznego w Krakowie” w 1976 r. (s. 35-115). Jest

to w istocie monografia działalności Bronisława Piłsudskiego ńa Podhalu, o następującym wpro
wadzeniu: „... trzeba będzie przypomnieć cichą zasługę tego «króla Ajnów», co światło swego
ducha polskiego słał wszędzie, gdzie los go zaniósł”. (Z listu Józefa Komendy z Raperswilu z 14 X

1918)”.
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Wreszcie jest i punkt osobisty. Byłem współpracownikiem śp. pana Bronisława i szczyciłem się
jego przyjaźnią. Sporo by było osobistych wspomnień o jego działalności i jego wielkim, gorącym
sercu. Zawdzięczam mu niejedną inicjatywę i niejedną wskazówkę, oraz mnóstwo przemiłych
chwil towarzyskich.

Od dawna zamierzałem uczcić jego pamięć. Dla braku czasu oraz licznych zajęć dopiero nie
dawno zgromadziłem niemal cały materiał, tyczący jego pobytu na Podhalu i jego naukowej dzia
łalności. O ile mi czas pozwoli, gdzieś do marca wydam niewielki przyczynek, zawierający te

szczegóły. Albo wydam w czasopiśmie etnograficznym „Lud”, albo też w wydawnictwach muze
alnych9.

W ten sposób oszczędzę przyszłemu biografowi nowych poszukiwań i przygotuję dlii jego użyt
ku ten rozdział z życia Pańskiego brata. Jak wspominałem, mam do dyspozycji cały materiał' ar
chiwalny oraz - jako naoczny świadek - wiele osobistych wspomnień. Pani Moczydłowska wspo
mniała, że biografię ma pisać p. Pomarański. Będę bardzo wdzięczny Szanownemu Panu za uwia
domienie pana Pomarańskiego, że działalność pana Bronisława na Podhalu już opracowuję i że po

wydaniujej drukiem prześlę do jego dyspozycji.
Uważam za konieczność wydanie tego rozdziału z życia śp. brata Szanownego Pana. Jak wska

zuje załączony „Rocznik”10, Sieroszewski*11 minimalnie wyzyskał materiały, które swego czasu

przesłałem mu do dyspozycji. O Podhalu bardzo niewiele. Dodaję, że starałem się dla Sieroszew
skiego zebrać także materiały i z innych czasów, np. z pobytu w Rapperswilu itd. Wszystkie te do

mnie na zapytanie pisane listy użytkował autor tej monografii.
Jak Szanowny Pan widzi, „Rocznik”, do którego materiały zebrał śp. Bronisław, jest również dla

niego hołdem. Bo wstęp mojego pióra12 wyraźnie podkreśla cały jego trud. Dodaję, że na wykoń
czenie „Rocznika”, tzn. na koszty druku, szturmowałem długo, póki częściowo Dep[artament]
NaukijMinisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego], głównie jednak Wydz[ial]
Ośw[iaty] i Kultfury] m. Warszawy za rządów p. Śliwińskiego13, osobiście mi nieznanego, nie

przyszedł z pomocą.

Załączam również korektowy arkusz pracy, którą teraz drukujemy. I tutaj wspomnieliśmy wraz z

autorem pana Bronisława14. Pozostają u nas jeszcze trzy drobne przyczynki etnograficzne, które

9 Szkic ten wtedy nie ukazał się. Rękopis zachował się w Archiwum Muzeum Tatrzańskie

go (informacja Jerzego Darowskiego).
10 „Rocznik Podhalański”, tom pierwszy, z datą druku: 1922.

11 Wacław Sieroszewski autor umieszczonego w tomie pierwszym „Rocznika Podhalań

skiego” na s. V-XXX szkicu Bronisław Piłsudski urodził się w roku 1866 w Zulowie w pow. świę-
ciańskim, zmarł w roku 1918 w Paryżu.

12 Od wydawców do „Rocznika
” Zborowski podpisał: Zarząd Tow. Muzeum Tatrzańskiego

im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem. Wskazano tam, że periodyk miał być pismem Sekcji
Ludoznawczej TT.

13 Artur Śliwiński (1887-1953), członek PPS, współpracownik Józefa Piłsudskiego, polityk,
w latach 1919-1922 wiceprezes warszawskiej Rady Miejskiej.

14 Teofil Emil Modelski (1881-1967), historyk, wówczas profesor Uniwersytetu Stefana

Batorego w Wilnie. W przedmowie do opracowania Spoty o południowe granice diecezji krakow
skiej od strony Spiszą (w XI11-XVIII) na s. 5 -6 pisał „Dla wyjaśnienia zaznaczam, że studium po
wstało w r. 1914 i przeznaczone było dla I „Rocznika Podhalańskiego”, którego druk rozpoczął się

już przed wojną. O losach rękopisu, wysianego do Krakowa [ze Lwowa] w pierwszych dniach

mobilizacji, dowiedziałem się dopiero przed paru laty dzięki łaskawości p. dyr. .1. Zborowskiego,
który go znalazł wśród materiałów i papierów zebranych przez śp. Bronisława Piłsudskiego w
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wykonali autorowie z inicjatywy pana Bronisława15. I te wydamy w przyszłości. Jest nam bardzo

ciężko z funduszami i wydawnicza nasza działalność jest bardzo utrudniona. Ale jakoś na to fundu
sze przecież znajdziemy.

Muszę zaznaczyć, że zaraz po powstaniu Polski zwróciłem się przy pomocy śp. Ksawerego
Praussa16, z którym również spólpracowałem w Muzeum [Tatrzańskim] i Tow. Krajoznawczym17,
do kancelarii cywilnej Naczelnika18 z doniesieniem, gdzie należałoby poszukiwać materiałów

naukowych oraz rękopisów po śp. Bronisławie. Wiem dobrze, że w myśl moich wskazówek zwra
cano się do różnych osób i instytucji. Miałem też wiadomości, że częściowo rzeczy odszukano.

Tutaj w Zakopanem, niestety, nie udało mi się nic znaleźć. A wiem stanowczo, ile cennych ma
teriałów z Podhala miał p. Bronisław. Czyje wywiózł ze sobą za granicę, czy też przepadly pod
czas wojennego zamętu ?

W Nowym Targu odkryłem tylko te rękopisy prac naukowych, które z inicjatywy pana Broni
sława pisali różni autorowie dla „Rocznika”19. Z tego właśnie odgrzebanego źródła pochodzi i

wydana teraz u nas praca Modelskiego20, nadto na druk czekają trzy drobiazgi21.
Nie mogę pominąć jeszcze jednego mojego projektu, z którym dotychczas nie wysuwałem się

Nowym Targu. Samo studium napisane bowiem zostało na życzenie śp. Bronisława Piłsudskiego,
bawiącego w maju 1914 r. we Lwowie, gdy gromadził materiały do projektowanego „Rocznika”.

15 W cytowanym artykule Zborowskiego Z dziejów ludoznawstwa i muzealnictwa na Pod
halu na s. 109 wymieniono następujące opracowania zebrane przez Piłsudskiego do teki redakcyj
nej „Rocznika Podhalańskiego” (rękopisy zachowały się w Archiwum Muzeum Tatrzańskiego): 1 -

Ignacy Moczydłowski, Fundusz pospólstwa w Nowym Targu 1913 r.), 2 - Agnieszka Gąsieniców-

na, Co Wojtek Jarząbek na posiadak bez dwa wieczory opedzial (1914 r.), 3 - Eugeniusz Stercula,
Zioła lecznicze używane przez lud w Jabłonce na Orawie (1913 r.), 4 - tenże, Potrawy ludności

góralskiej w Jabłonce z rysunkami (1914 r.), 5 — ks. Antoni Sikora, Zwyrzrz/e na (lody w Jabłon
ce i okolicy z rysunkami (1913 r.), 6 - Józef Stokłosa, Kilka uwag o zdobnictwie i budownictwie

ludowym na Spiszu, z 28 rysunkami i fotografiami (1912 r.). Ponadto Wojciecli Brzega złożył, ale

później wycofał nie mając nadziei na szybki druk, opracowanie Modlitwy górali (1914 r.) . Zwraca

uwagę, że Piłsudski pozyskiwał opracowania zarówno od Górali, jak i od inteligencji.
16 Franciszek Ksawery Prauss, członek PPS, od 1918 r. minister oświaty, wcześniej peda

gog pracujący w Zakopanem.
17 Zakopiański Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego prowadził schronisko „Dom

Wycieczkowy im. ks. Stolarczyka".
18 Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.
19 Bronisław Piłsudski zdeponował te materiały u Ignacego Moczydłowskiego w Nowym

Targu, pod nieobecność w kraju redaktora kierującego pracami Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa
Tatrzańskiego.

20 Jeżeli Zborowski prawidłowo podał rok w swym liście, to opracowanie Modelskiego o

sporach o południową granicę diecezji krakowskiej było już drukowane w 1925 r. (korekty dołą
czone do lisńi). Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego na korektach podał rok druku: 1927. Ostatecznie

opracowanie to ukazało się w 1929 r. z datą wsteczną: 1928. W pewnym stopniu dokumentuje to

trudności Muzeum Tatrzańskiego z drukiem własnych wydawnictw.
21 Wacław Sieroszewski w cytowanej biografii Piłsudskiego wymienia tylko dwie notatki

Sterculi (o lekach ludowych i o pożywieniu górali w Jabłonce). Prawdopodobnie więc inne zgro
madzone przez redaktora opracowania miały wejść do kolejnego tomu „Rocznika”. [Wszystkie
przygotowane do tego tomu materiały zostały zamieszczone w tomach drugim (1979), czwartym

.(1987) i szóstym (1994) „Rocznika Podhalańskiego” - red.]



298 Zbigniew Wójcik

dla braku wiary w możliwości finansowe.

Nasze Muzeum Tatrzańskiejestjuż ogromnie ciasne. Budowa odrębnego dla etnografii budynku
staje się wprost koniecznością. Wtedy dział przyrodniczy objąłby cały teraźniejszy budynek, a

etnografia znalazłaby nowe pomieszczenie. I tylko wtedy Muzeum nasze byłoby tym, o czym

marzył pan Bronisław. Tylko wtedy dorównałoby europejskim instytucjom i stałoby się nowocze
snym muzeum, instytucją uczącą szerokie masy przywiązania do wysokogórskiego regionu.

Jakkolwiek rzecz ta, tzn. konieczność nowego budynku, jest dopiero teraz widoczna wszystkim,
od dawna przewidywałem ją. I już kilka lat temu powstała w mojej głowie myśl, aby nowy budy
nek nazwać „Oddziałem Ludoznawczym imienia Bronisława Piłsudskiego”. Należy się mu taki

hołd za całą działalność i dla Muzeum i dla Podhala.

Ale obawiam się, że marzenia moje się nie spełnią. Na taki cel potrzeba sporo pieniędzy, tysiące
w setkach, aby się spełnił projekt pana Bronisława urządzenia działu etnograficznego. Społeczeń
stwo nie da pieniędzy, Podhalejest ubogie i mało czynne. Pozostaje rząd chyba. Ale tak mało mam

wiary w uzyskanie jakiego miliona złotych22. Obawiam się, że moja koncepcja pozostanie marze
niem, ci zaś, którzy po mnie tu kiedyś przyjdą, napewno o mej zapomną, albo inaczej ów oddział

nazwą.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania.
Juliusz Zborowski23

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego

Juliusz Zborowski’s Letter to Jan Piłsudski

(prepared for the print by Zbigniew Wójcik)

The letter of the Director of the Tatra Museum Juliusz Zborowski is preserved in the Manuscript
Department of the Mam Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilna, in a set illustra-

ting the scientific activity of Bronisław Piłsudski (1866-1918), convicted to hard łabour in the

Sakhalin, an outstanding scholar who did research on Far Eastem peoples. Bronisław PiłsudskFs

papers were preserved by his brother Jan.

In his letter of November 1925, Juliusz Zborowski touched on two matters connected directly
with Bronisław PiłsudskFs activity: his scholarly merits in the region of Podhale with special stress

on his contribution to the first volume of the „Rocznik Podhalański” (Podhale Yearly) prepared for

the print before World War I and the need for the enlargement of the ethnographic section of the

Museum. Juliusz Zborowski considered the enlargement of the Tatra Museum mdispensable to the

development of the institution in his charge.

22 Suma w walucie po reformie Grabskiego.
23 Podpis ręczny.
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ANNA LISCAR

LISTY PISARZY DO JULIUSZA ZBOROWSKIEGO

(Stanisław Ignacy Witkiewicz, Michał Choromański,
Władysław Orkan)

W przeciwieństwie do obfitej korespondencji od uczonych, a zarazem przyja
ciół, dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, Juliusza Zborowskiego1, korespondencja
od pisarzy nie jest tak bogato reprezentowana. W znajdującym się w Muzeum

Tatrzańskim archiwum Juliusza Zborowskiego mamy niewielkie zespoły listów

od Michała Choromańskiego i Władysława Orkana, kilka kart pocztowych od

Kornela Makuszyńskiego, a także 1 list od Stanisława Ignacego Witkiewicza,

rzucający nieco światła na znajomość Witkacego z dyrektorem Muzeum Tatrzań
skiego. Trzeba też odnotować korespondencję od Kazimierza Przerwy-
Tetmajera2 i Antoniego Olchy, oraz od Podhalan, parających się piórem: Anto
niego Zachemskiego, autora Gęś/z zjawora i Feliksa Gwiżdża, polityka (w latach

1935-1939 byl Senatorem RP), autora tomiku poezji Fale i wielce popularnej w

swoim czasie sztuki Gody.
Zawartość archiwum Juliusza Zborowskiego nie uprawnia do stawiania wnio

sku, że kontakty dyrektora Muzeum ze światem literackim ograniczały się do

wymienionych osób. Z informacji rozsianych w różnych listach i artykułach J.

Zborowskiego wynika, że znal Jana Kasprowicza i bywał u niego na Harendzie.

Znajomość i przyjaźń z Karolem Szymanowskim zetknęła go z osobami z kręgu
kompozytora, a więc Jarosławem Iwaszkiewiczem i Jerzym Mieczysławem Ry-
tardem. Zresztą, w Zakopanem o zawarcie znajomości nie było trudno; ożywione

1 zob. „Rocznik Podhalański” t. V: Anna Liscar: Listy uczonych - przyjaciół do Juliusza

Zborowskiego, Zakopane 1992, s. 245-268.

2 Kilka listów od Kazimierza Przerwy-Tetmajera znajduje się w innym zespole Archiwum

Muzeum Tatrzańskiego (sygn. AR/NO/21). Listy z lat 1914-1919 dotyczą głównie „Gazety Pod
halańskiej” i prac krakowskiego Komitetu Obrony Spiszą, Orawy, Czadeckiego i Podhala, którego
członkiem byl Tetmajer.
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99. Edward Głowacki - Juliusz Zborowski, karykatura 1927

życie towarzyskie dawało wiele okazji do spotkań, a dyrektor muzeum, o ile mu

czas pozwalał, nie stronił od towarzystwa. Lubił wpadać do którejś kawiarni czy

restauracji, aby pogawędzieć w miłym towarzystwie. Nie obce mu też były spo
tkania zwane żartobliwie „orgiami” - dość modne i mające różny charakter;
Witkacy lubił „orgie” z eksperymentowaniem narkotykami i całonocnymi „roz
mowami istotnymi”, (na tych spotkaniach J. Zborowski raczej nie bywał), a Ka
rol Szymanowski z muzyką góralską. W jednym z listów do Stanisława Gola-

chowskiego3, Zborowski wspominał: „Orgie bywały u Sobczaka „za wodą” przy

ul. Kościeliskiej gdzie przez pewien czas mieszkali Stryjeńscy, u Mierczyńskich,
u Jaśka Obrochty, w restauracji Dworca Tatrzańskiego [...]. Oczywiście bywały i

„orgie” ka indziyj, ale wszystkich nie pamiętam, na wszystkich przecież nie by
wałem. „Orgie” z charakterem i najprzyjemniejsze bywały z elementem etnogra
ficznym, z góralami i ich muzyką. Bywały i liczne wydania bez etnografii; naj-

3 Stanisław Golachowski (1907-1951), muzykolog, od 1946 prof. PWSM w Lodzi, członek

PAU, autor prac z historii muzyki polskiej, autor biografii Karola Szymanowskiego Karol Szyma
nowski, 1948.
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ciekawsze chyba u Mieczyslawskich4 w „Orawie”. Powtarzam zresztą, że nie

wszędzie brałem udział, nie zawsze był czas o ochota, miałem zresztą nie najgor
szy węch, kiedy będzie naprawdę wesoło i dla mnie interesująco” (List z 1 VII
1944 r.)5

Wypada żałować, że Juliusz Zborowski nie pisał wspomnień - byłyby z pew
nością cennym i ciekawym źródłem informacji o życiu kulturalnym Zakopanego
w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Wróćmy jednak do listów z archiwum J.Zborowskiego. Jak już wspomniano,
mamy tu jeden list od Stanisława Ignacego Witkiewicza. List dość typowy, bo
wiem Witkacy miał zwyczaj wysyłać takie epistoły w przypadku, gdy zrywał
przyjaźń lub tylko znajomość. Osoba, która naraziła się Witkacemu, otrzymy
wała list, w którym „Witkasiewicz” (tak się podpisywał), nie podając przyczyn

zerwania znajomości, precyzował formy zachowania, gdy „obie strony” spotkają
się przypadkowo na ulicy czy w kawiarni. Jako przykład niech posłuży list do

Henryka Worcella, w którym to liście Witkacy skazywał go na „dożywotnie
niemówienie i niepisanie do takowego” i dodawał: „Zapewnione zostały Panu

pozory towarzyskie wraz z poborami i orderami: witanie się, żegnanie się, kła
nianie z bliska i z daleka, nawet zdawkowy uśmiech przy takowych, ale ani mru

mru. Wymiar kary jest surowy ale sprawiedliwy. Kiedyś poznasz Lordzie Wor
cellu straszne jej skutki - ale okropne słowo ‘za późno' będzie jedynym twym
udziałem ”[...]6

Humorystyczny ton listu mógł sugerować, że chodzi li tylko o zabawę towa
rzyską. Tymczasem - jak wspomina Worcell - zrywanie znajomości Witkacy
traktował serio i na ogól konsekwentnie przestrzegał form zachowania określo
nych w liście. W przypadku J. Zborowskiego skazani jesteśmy na domysły, co

stało się powodem, że Witkacy wysłał do dyrektora muzeum list tej treści:

„Ponieważ nasz Dyrektor nie ma zwyczaju, utrzymywania stosunków z oso
bami odnoszącymi się doń w pewien specyficzny sposób (odgrywanie komplek
su niższości)7 a właśnie tego rodzaju objawy zaobserwowano u Dyrektora Mu
zeum w Zakopanem, więc zechce takowy uznać znajomość towarzyską z naszym

4 Jan Mieczyslawski (nazwisko rodowe Jan Mieczysław Frydman) 1884-1927, literat, tłu
macz Ronsarda, autor tomiku poezji Pochwala lutni. Od roku 1918 mieszkał w Zakopanem, gdzie
prowadził z żoną pensjonat „Orawa”na Parcelach Urzędniczych. W latach 1922-24 bywali tu:

Karol Szymanowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Orkan, Antoni Słonimski, Helena i Jerzy
Rytardowie, Stanisław Ignacy Witkiewicz. (Polski Słownik Biograficzny. T. XXI, z. 84, s. 741 -

742).
5 Archiwum Muzeum Tatrzańskiego sygn. AR/ NO/329 Szymanowsciana zakopiańskie.

(kopie listów Juliusza Zborowskiego do Stanisława Golachowskiego).
6 Henryk Worcell, Wpisani w Giewont. Ossolineum 1974, s. 122.

7 W tym miejscu Witkiewicz umieścił przypis. „ Patrz dzieła Freuda polskie wydanie Gra
bowskiego i Psychoanaliza G.[Costerj? Nasza Księgarnia ul. Świętokrzyska Wwa”.
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100. List Witkacego do Juliusza Zborowskiego

Dyrektorem za zlikwidowaną w postaci płynnej zgnilizny. Wszelkie wyjaśnienia
wykluczone. Szef gabinetu Witkasiewicz m.p.” (List z 11VI 1937r.)8

Trzeba przyznać, że list nie jest pozbawiony złośliwości; być może byl to od
wet za lekceważące potraktowanie Witkacego przez J. Zborowskiego. Ze wspo
mnień o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu wiemy, że swoim ekscentrycznym
sposobem bycia potrafił zrażać sobie ludzi: eksperymenty psychologiczne, które

z upodobaniem przeprowadzał, aranżowanie różnych dziwnych nieraz sytuacji
towarzyskich, podczas których znakomicie się bawił9 - słowem, cały ten „teatr”

8 Archiwum MT, korespondencja do J. Zborowskiego teczka 172.

9 zob. J. E . Płomieński, Polski pontifex maximum katastrofizmu. [W:] Stanisław Ignacy
Witkiewicz, człowiek i twórca. Księga pamiątkowa.... Warszawa 1957 PIW.
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kreowany przez niego nie każdemu mógł się podobać i nie każdy dobrze czul się
w roli „przedmiotu eksperymentów”.

O znajomości J. Zborowskiego z Witkacym pisze Tadeusz Eugeniusz Wit
kiewicz (syn Kazimierza Witkiewicza, prezesa Krakowskiego Towarzystwa Mi
łośników Książki, dyrektora Muzeum Przemysłowego w Krakowie, przyjaciela
Juliusza Zborowskiego) w artykule Ludzie, którzy przeszli przez Muzeum Ta
trzańskie10

„Nie za częstym i w miarę mile widzianym gościem w gabinecie J. Zborow
skiego, bywał Stanisław Ignacy Witkiewicz, który miał wybitny talent do zraża
nia sobie ludzi. Wystarczyło przejawić w dyskusji minimalny sceptycyzm na

przykład w odniesieniu do „metafizyki pici” [...] aby narazić się na agresję słow
ną pod postacią piołunowych ocen emocjonalnych. Nic dziwnego, że nawet tak

wyrozumiały dla stylu bycia Witkacego „gazda Muzeum Tatrzańskiego” często

urażony w swojej ambicji, odczuwał potrzebę jakiejś rekompensaty, dając ujście
swej złości przy nadarzającej się okazji. Potwierdzeniem tego jest koresponden
cja pomiędzy J. Zborowskim a prof. Kazimierzem Witkiewiczem. A oto jeden z

listów: „Zakopane 2 VIII 1932. Posyłam dla „Rzeczy Pięknych” wiadomą recen
zję oraz ilustracje. Moim zdaniem, papier jest zupełnie dobry do reprodukcji.
Gdyby jednak kwasił się za Hohglanzem Wasz zakład, to dostarczymy pożądane,
tzn. błyszczące jak naoliwiona i opalająca się w zakopiańskim słońcu d.... po
ogoleniu systemem St. Ignacego Witkiewicza [...]”n. W innym cytowanym przez

autora artykułu liście, J. Zborowski przyznawał się że „w ogóle mało znalem

osób z otoczenia Witkacego, u którego pojawiały się coraz to nowe postacie nie
raz całkiem zerowate, ale dla Witkacego interesujące”1'. Te ironiczne uwagi w

listach, świadczą że J. Zborowski nie należał do grona osób zafascynowanych
osobowością Witkacego. Można też przypuszczać, że dyrektor Muzeum zaabsor
bowany pracą i własnymi zainteresowaniami nie zajmował się twórczością Wit
kacego; nie znał jej i nie byl w tym (jak wielu mu współczesnych) odosobniony.

Od Stanisława Ignacego Witkiewicza już bardzo blisko do Michała Choro-

mańskiego (w pewnym okresie ucznia i przyjaciela Witkacego, choć przyjaźń
skończyła się animozjami). Korespondecja od Choromańskiego to zaledwie kilka

listów i kart pocztowych z różnych lat: od roku 1932 z długimi przerwami do

roku 1968.

Michał Choromański pojawił się w Zakopanem w roku 1926. Jak wspomina
w MemuarachTM wiodło mu się wówczas nie najlepiej; chory na gruźlicę i bez

środków do życia przemieszkiwał w domach życzliwych znajomych. W latach

10 „Miesięcznik Literacki” 1975 nr 2 s. 52-59 .

11 Ibidem s. 53.

12 Ibidem s. 54.

13 zob. Michał Choromański, Memuary, Poznań 1976.
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1927-1929 korzysta! z gościnności Marii Kasprowiczowej, później mieszkał w

domu znanego lekarza Teodora Biruli-Bialynickiego, oddanego przyjaciela Sta
nisława Witkiewicza. „Chudego literata” wspierał również Karol Szymanowski -

jego daleki krewny. Choromański obracał się w Zakopanem w różnych kręgach
towarzyskich. Jak już wspomniano, poznał Witkacego, przyjaźnił się z Rafałem

Malczewskim i Kazimierzem Wierzyńskim. Z J. Zborowskim mógł zawrzeć

znajomość przez Karola Szymanowskiego, jako że dyrektor muzeum byl w

przyjaźni z kompozytorem i nieraz odwiedzał go - najpierw w „Limbie”, później
w „Atmie”. Pierwsze listy do J. Zborowskiego pochodzą z okresu poprzedzają
cego duży sukces pisarza, jakim było wydanie powieści Zazdrość i medycyna. Jej
autor, siedząc w Warszawie, przepisywał kolejne partie powieści i wysyłał ma
szynopisy Zborowskiemu, który robił korektę. Stan finansów pisarza był kata
strofalny, bo w liście do dyrektora muzeum pisał: „Jestem wściekły , że muszę

sam to robić, ale szkoda pieniędzy na maszynistkę. Siedzę więc jak dureń przy

biurku, zamiast załatwiać bądź co bądź ważne sprawy w mieście [...]. Jestem

rozrywany na kawałki, lecz czuję się raczej dobrze niż zupełnie źle ! [...]
Grydzewski 14 zamówił mi szereg wywiadów i reportaży, więc gdy tylko skończę
z przepisywaniem powieści będę chodził po ludziach i instytucjach.” (List z 27
VI 1932 r.)15.

Michał Choromański prosił J. Zborowskiego nie tylko o poprawienie tekstu,
ale i o krytyczne uwagi o powieści. Odpowiedź dyrektora Muzeum nie zadowo
liła go. „Kochany, wielce, wielce Szanowny Panie Juliuszu tudzież mistrzu Sa
muelu - pisał - Wszystko co Pan pisze jest słuszne i trafne lecz za bardzo deli
katne. [Podwórkowo-stróżowa]?16 scena jest krótko mówiąc do d... sam to czu
łem, ale winne są temu warunki, raczej kompleks warunków psychicznych w

których pisałem ostatnie rozdziały w „Radowidzie” [pensjonat w Zakopanem -

A.L.]. Po [„podwórku ”]? zaś, kiedy wszedłem już dokładnie w pracę i proces

tworzenia, wszystko zdaje się wyprostowało. Dużo zmienię i poprawię w korek
cie [...]. Posyłam Panu koniec powieści. W sobotę decydują się jej losy. Powo
dzenie mam bardzo duże, ale tak ostre, że wkrótce skończy się katastrofą. Dzię
kuję, ściskam z przyjaźnią. (List z 21 VII 1932 r.)17.

Zrozumiale, że Choromański przed opublikowaniem powieści chcial poznać
opinię jednego z jej pierwszych czytelników; ocena, jego zdaniem, była zbyt

14 Mieczysław Grydzewski (1894-1970), dziennikarz, wydawca, od 1920 roku wydawca
„Skamandra”, w latach 1924-1939 także „Wiadomości Literackich”, od roku 1946 wydawca
„Wiadomości” (Londyn).

15 Archiwum MT korespondencja do J. Zborowskiego teczka 129.

16 Słowa nieczytelne. Prawdopodobnie chodzi o scenę, kiedy Widmar z krawcem Goldem

obserwują późnym wieczorem okno garsoniery doktora Tamtena. Pojawia się stróż, od którego
Widmar usiłuje się czegoś dowiedzieć o życiu prywatnym doktora.

17 Archiwum MT korespondencja do J. Zborowskiego teczka 129.
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łagodna, ale J. Zborowski nie lubił ferować zbyt surowych wyroków, zwłaszcza

w tak delikatnej materii jak warsztat pisarza. Być może nie czul się uprawniony
do oceny, nie uprawiał przecież krytyki literackiej, a literatura piękna intereso
wała go o tyle, o ile mógł w niej znaleźć odbicie interesujących go problemów.
Jak wiadomo, Zazdrość i medycyna jest powieścią psychologiczną. Realia zako
piańskie (poza szalejącym na kartach powieści wiatrem halnym) są w niej słabo

zaznaczone, mało uchwytne i mało znaczące dla fabuły.
Wydanie powieści w 1933 r. przyniosło Choromańskiemu rozgłos i Nagrodę

Młodych Polskiej Akademii Literatury. Książka stała się bestsellerem, a dla jej
autora skończyły się wreszcie kłopoty finansowe. Choromański wyjechał do

Leysin w Szwajcarii, aby kontynuować kurację, przerwaną z braku pieniędzy. W

klinice „Bellevue” leczył się intensywnie, myślami byl jednak w Zakopanem.
Zamysł zrobienia Zakopanemu reklamy w Leysin, skłonił go do napisania listu

do dyrektora Muzeum. „Szanowny i Wielce Drogi Panie Juliuszu ! - pisał -

przesyłam Panu przede wszystkim najserdeczniejsze pozdrowienia z Leysin, do

którego wprowadzam z szalonym rozmachem duch zakopiański i trzeba rzec z

powodzeniem, ponieważ trafiłem na bardzo podatny grunt. Nie ma Pan pojęcia,
jak to wszystko jest podobne aż nudno się robi. Zresztą pisałem już w liście do

„Polski Zbrojnej” i pisać będę dalej”. (List z 9 III 1933 r.)18.

Dla celów „reklamowych” prosił o przesianie fotograficzno-reprezentacyjne-
go, prospektowego materiału o Zakopanem, „ponieważ - pisał w tym samym liś
cie - mam zamiar przeprowadzić wielką kontrpropagandę i leyseńczykom poka
zać co to jest Zakopane”.

Przykuty do łóżka i poddany rytmowi sanatoryjnego życia, Choromański sta
rał się z pogodą ducha znosić okres przymusowej abstynencji twórczej. „Ze mną

nic nowego - pisał do J. Zborowskiego - poza absolutną stabilizacją nerwową.

Śpię jak anioł, nic nie piszę, bo narazie nie wolno, leżę w najniewygodniejszej w

świecie pozycji, czytam moc i łapię radio. Ale to nic, bo jestem jak bomba goto
wa pęknąć, naładowany twórczym materiałem; niezadługo zacznie się druga
część mojej piatiletki, która pozatyka wszystko co tylko można [...]. Prowadzę
się jak nigdy i nikt, wszyscy twierdzą, że nie było jeszcze tak ewangelicznego
chorego”. ( List z 9 III 1933 r.)19.

Juliusz Zborowski odpisał na list, przyjęty z tym większą wdzięcznością, że

jak pisał Choromański: „ Jest Pan jedyny wśród moich przyjaciół, który odpisał
mi na mój list. Resztę jak gdyby wytruto”. (List z 17 IV 1933 r.)20. W tymże liś
cie donosił o swoich felietonach21. Jak każdy pisarz, Choromański byl wyczulony

18 Ibidem.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 Felietony Choromańskiego Jakie wrażenie wywarłem na zachodzie drukowała „Gazeta
Polska”.
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101. Zofia Stryjeńska - Juliusz Zborowski, karykatura

na glos tzw. opinii publicznej. Żyjąc w odizolowanym świecie „czarodziejskiej
góry” szukał kontaktów ze znajomymi w kraju, a znając życzliwość Zborowskie
go zwierzał się ze swoich niepokojów twórczych. „Rozpocząłem druk felietonów

(właściwie uczę się tego rzemiosła), które prawdopodobnie Pan czytuje. Otóż

wiem, że jestem bardzo koślawy i źle strawny, jeżeli idzie o publicystyczną stro
nę mej twórczości, wiem również, że felietony moje teraźniejsze mogą wywołać
niepożądane rozhowory, ale zupełnie straciłem kontakt z czytelnikami; nikogo tu

nie mam, abym mógł się poradzić i zobaczyć reakcję szerszych warstw [...]. (List
z 17 IV 1933 r.)22.

Uprawianie felietonistyki przez pisarzy, to zjawisko wówczas częste - z pisa
nia książek niepodobna było się utrzymać. Choromański, z rozbrajającą szczero
ścią wyznawał, że felietony zaczął pisać z potrzeby osobistego porozumienia się
z czytelnikami, drugim zaś powodem była chęć zarobku - [...] „Muszę zarobić

jak najwięcej pieniędzy - pisa! - aby spłacić wszystkie długi zakopiańskie, które

mnie do tego stopnia moralnie gryzą, że przeszkadzają nawet w leczeniu się.
Chcę wrócić do Zakopanego zupełnie czysty i wiedzieć, że żaden Birtus (Stani-

“

Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 129.
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sław Birtus - znany zakopiański kupiec - A.L.), żadne mieszkanie, żadne „kół
ko” nic nie może rościć. Więc bardzo Pana proszę o wiadomość”. (List z 17 IV

1933 r.)23.
Juliusz Zborowski mógł nie czytać felietonów Choromańskiego, a może inne

względy sprawiły, że prośbę pominął milczeniem, bo Choromański w liście z 3

IV 1933 r. powrócił do tej sprawy i w tonie błagalnym pisał: „Niechże Pan zlituje
się nad współczesnym twórcą, który ani rusz nie może obejść się bez namacalne
go kontaktu z czytelnikami”. (List z 3 IV 1933 r.)24. W listach z Leysin Choro
mański sporo miejsca poświęcał stanowi swojego zdrowia. Cierpliwie poddawał
się kuracji znajdując nawet pewne zadowolenie w wygodnym życiu sanatoryj
nym, które sprawia „że ma się dużo pogardy dla ruchliwości ludzkiej w ogóle”-
pisal do dyrektora Muzeum w liście z 28 VI 1933 r.25. Z drugiej strony, czul się

tytanem pracy, pełnym twórczych pomysłów, które pragnął realizować. „Jeżeli
za dwa miesiące pozwolą mi się podnieść z łóżka - pisał - może rozpocznę pia-
tiłetkę, ale to w tempie zawrotnym. Narazie nie mogę pisać o szpitalu, i skończyć
książki Czerwony Krzyż26, bo tak mi zbrzydły już choroby i ten świat że muszę

wyleczyć się, nim do tego tematu jeszcze powrócę”. (List z 8 VI 1933 r.)27.

Cytowany list jest ostatnim jaki Choromański wysiał z Leysin do J. Zborow
skiego. Później nastąpiła długa przerwa w korespondencji, co nie oznacza zupeł
nego zerwania kontaktów, bowiem Choromański bywał jeszcze w Zakopanem.
Lata poprzedzające wybuch drugiej wojny światowej to okres, kiedy pisarz
dużo podróżował. W roku 1937 wyjechał z przyszłą żoną Ruth Sorel do Afryki i

Argentyny. Okres okupacji spędził za granicą, w Brazylii i w Kanadzie. Po woj
nie Choromańscy powrócili do kraju i zamieszkali w Warszawie. W twórczości

Choromańskiego nastąpił okres istnej „eksplozji twórczej”, który trwał do lat

siedemdziesiątych. Ukazały się m.in. Prolegomena do wszelkich nauk herme
tycznych, Słowacki wysp tropikalnych, Kobieta i mężczyzna, Schodami w górę
schodami w dół, Kotły Beethowenowskie2*. Pisarz próbował też swych sil w ko
medii satyrycznej. Efektem tych prób był Largactil i „krotochwila zakopiańska”
Kłeks. W związku z tąż' krotochwilą, Choromański przypomniał się po latach

dyrektorowi Muzeum. Zanim jednak wyłuszczyl swoją prośbę, chcial usprawie
dliwić się z tak długiego milczenia:

23 Ibidem.

34 Ibidem.

25 Ibidem.

26 Szpital Czerwonego Krzyża powstawał w latach 1932-1938. Materiał składający się na

powieść byl dnikowariy w prasie („Gazeta Polska”, „Pion”, „Czas”). Choromański ostatecznie

ukończył powieść w Zakopanem w 1938 roku.

27 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 129.

28 zob. A. Konkowski, Miclial Choromański, PIW, 1981.
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„Szanowny i Kochany Panie Juliuszu !

Od wspólnych znajomych w Oborach słyszałem o Panu. Przypuszczam, że i

do Pana dochodziły wiadomości o mnie. Wybierałem się do Zakopanego od razu

po przyjeździe, ale dojechałem tylko do Krakowa, który wywarł na mnie tak

wstrząsające wrażenie, że nie miałem serca jechać dalej. Byłem wtedy zresztą
bardzo chory, unikałem starych znajomych i bliskich sercu miejsc. Nie wiem czy

doszły Pana słuchy o tym że przez ostatnie lata w Kanadzie nie spaleni zupełnie,
że wszelkie środki nasenne działały na mnie paradoksalnie, że po powrocie do

kraju spędziłem jedenaście miesięcy w klinikach i sanatoriach”. (List z 24 II
1961 r.)29.

Krotochwila zakopiańska Kleks, którą Choromański przesłał Zborowskiemu,
działa się oczywiście w Zakopanem „za naszych dni” - jak informował autor.

„Dziwnym się to może wydać Panu - pisał - zważywszy że do tej pory w Zako
panem nie byłem. Ale rodzaj sztuki, który' obecnie uprawiam jest poniekąd ‘abs
trakcyjny’, więc nie przypuszczam, żeby błędy były rażące. Gdyby jednak któryś
z teatrów zaakceptował tę komedię (nie mam szczęścia do teatru, jak dotąd ani

jedna sztuka moja nie była grana)30, pojadę do Zakopanego specjalnie po to, aby
skonfrontować ją z rzeczywistością i poczynić odpowiednie zmiany”. (List z 24
II 1961 r.)31.

Zadaniem J. Zborowskiego było napisanie w gwarze góralskiej kwestii wy
głaszanych przez górali - bo przecież komedia zakopiańska bez górali obejść się
nie mogła. „Proszę tylko pamiętać - pisał autor - że jest to komedia, chodzi więc
o to, żeby góralszczyzna brzmiała jak najbardziej soczyście, możliwie zabawnie,
niech nawet dziwacznie. Bardzo Pana przepraszam, jeżeli sprawiam tym kłopot,
ale wierzę, że zrobi to Pan dla mnie i poniekąd dla Zakopanego o którym jak
dotąd w teatrze jakoś nic nie było”. (List z 24 II 1961 r.)32

Juliusz Zborowski być może spełnił prośbę i odesłał maszynopis. List z lutego
1961 r. jest ostatnim jaki Choromański do niego napisał. Co do komedii Kleks, to

zapewne pozostała w maszynopisie33 i wraz z prywatnym archiwum pisarza
znalazła się po jego śmierci w Muzeum Literatury w Warszawie.

29 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 129.

30 Michał Choromański napisał w sumie siedem sztuk scenicznych: Człowiek czynu, Mala-

tuli, Syrenie miasto, Szkoła marmuru, Przechadzka między dobrem a złem, Largactil i Lament.

Tylko trzy dostały się na scenę: Człowiek czynu (1935), przyjęty bardzo krytycznie, Szkoła marmu
ru ( 1961) budząca najsprzeczniejsze sądy, oraz Lament (1963,1973). zob. Seweryna Wysłouch,
Proza Michała Choromańskiego. Ossolineum. Wyd. PAN 1977 s. 9.

31 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 129.

32 Ibidem.

33 W dostępnych opracowaniach zawierających bibliografię Choromańskiego brak informa

cji o tym utworze.
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W inny krąg tematów wprowadza korespondencja od Władysława Orkana.

Niewielki zespól listów z lat 1922-1930 świadczy, że Orkan rzadko pisywał do J.

Zborowskiego, ale też wiemy, że pisarz często bywał w Zakopanem, toteż nie
brakowało okazji do spotkań i dyskusji. 34. Obaj byli zapalonymi regionalistami,
a więc można przypuszczać, że poznali się w latach poprzedzających wybuch
pierwszej wojny światowej, bowiem w tym czasie Orkan zaczął brać czynny
udział w Zjazdach Związku Podhalan i tam przedstawiać swoje plany i projekty
związane z ideą regionalizmu33. J. Zborowski uważał Orkana za twórcę regional
nej ideologii. „Nie ulega wątpliwości - pisał o Orkanie - że wiele wskazań poety
tkwiło instynktownie do dawna w sercach podhalańskiej inteligencji. Ale sfor
mułowanie marzeń i pragnień i nadanie im zwartej postaci, to nie dzieło zbioro
we zjazdów, lecz indywidualne Orkana”36.

Na Zjazdach Podhalan Orkan byl przyjmowany z ogromnym aplauzem, jego
przemówienia wywoływały entuzjazm. Pisarz urastał do roli duchowego przy
wódcy Podhala. Nic dziwnego, że w roku 1927 Podhale przygotowało mu uro
czyste obchody z okazji jubileuszu trzydziestolecia pracy twórczej. Orkan pisał o

tym do Zborowskiego:
„Kochany Julku ! Zaiście jak mię dochodzi stąd i zowąd coś na duże się kolo

tego lubeleusu zanosi. Tak że się człek i przywstydza, że z nie dość godnym do
robkiem na Ratuszu stanie. To jeno daje potuchę, że rok ten, miasto pogrześć,
może mię otawi [odrodzi, ożywi - A.L.] i dozwoli - w odpłacie - coś trwalszego
zdziałać”. (List z 9 XI 1926 r.)37.

Dowiedziawszy się od Feliksa Gwiżdża, że Komitet Zakopiański wraz z Mu
zeum Tatrzańskim przygotowuje studium o jego twórczości, sugerował dyrekto
rowi Muzeum: „ Może więc przydatne będzie (choć w nie swoją rzecz się wtrą
cę) przypomnienie; jako kiedyś Adam Grzymała Siedlecki wyrażał w liście do

mnie zamysł wygotowania monografii o pisarzach z Młodej Polski między in
nymi też o mnie [...]. Mniemam też, żeby on to najlepiej mógł ująć. Jeno to koszt

duży byłby (honorarium!).” ( List z 9 XI 1926 r.)3S.

34 Orkan był związany z Zakopanem już od roku 1900, a może wcześniej. Przyjaźnił się

wtedy z Wojciechem Brzegą i mieszkał u mego, kiedy przyjeżdżał do Zakopanego. Prasa („Prze
gląd Zakopiański”) odnotowała kilka odczytów, które wygłosił w Towarzystwie „Czytelnia Zako
piańska”).

35 zob. Józef Dużyk, Władysław Orkan. Opowieść biograficzna. Warszawa 1975 LSW

(rozdział Podhalanie).
36 Ibidem s. 302. Trzeba dodać, że wybór artykułów i przemówień Orkana dotyczących re

gionalizmu podhalańskiego i regionalizmu w ogóle ukazał się w III Tomie „Biblioteki Regional
nej” pt. Wskazania (Warszawa 1930). Juliusz Zborowski napisał recenzję Wskazań w „Wierchach”
R.8:1930 s. 204-209.

37 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 154.

38 Ibidem.
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Studium o Orkanie napisał wtedy Julian Krzyżanowski39. Czy Orkan był z tej

pracy zadowolony - trudno dociec. Zamierzał o tym porozmawiać, bo w liście z

16 XI 1927 r. pisał: „Nie podziękowałem za książkę pamiątkową, spodziewałem
się (i spodziewam), że to osobiście - przy szerszym pogwarzeniu o rzeczy uczy
nię. A tu już zima - może zobaczymy się w Krakowie. Było by wszak różności

do pomówienia. Czy książkę Krzyżanowskiego rozesłałeś do wszystkich pism ?

Dotąd spotkałemjeno notatkę bibliograficzną w „Słowie Narodu” i sprawozdanie
[Tadeusza] Sinki w „Kurierze”.40

Wróćmy jednak do jublileuszu Orkana. W roku 1927 uroczystościom i ob
chodom nie było końca; w marcu Kraków uczcił Orkana uroczystą akademią w

auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w sierpniu całe Podhale zjechało się do No
wego Targu, aby tam powitać jubilata. Związek Podhalan nadal obchodom uro
czysty charakter - jubileusz połączył ze Zjazdem. „Nowotarski rynek barwił się
regionalnymi strojami, dźwięczały skoczne i rzewne góralskie melodie, cieszyły
oko banderie komie z Szaflar i Harklowej, przyjechało góralskie wesele. Przy
dźwiękach orkiestr przybył pod ratusz autor Drzewiej. Wygłaszano mowy, od
prawiono nabożeństwo, urządzono jubileuszową akademię na Placu Słowackie
go. A potem defilada, zabawa ludowa, wieczornica”.41. Miał więc rację J. Zbo
rowski, kiedy pisał do Orkana: „Mam wrażenie, że będzie to pierwszy jubileusz,
nie przypominający pogrzebowej uroczystości, tak pięknie opisanej przez Boya.
E, chłopie, widzem juz, ze ta mało fto będzie krzyźwy w tym Nowym Targu. Nie

stypa, ba wesele”.42

Huczne obchody jubileuszowe poprzedzały jednak zupełnie prozaiczne stara
nia o polepszenie bytu materialnego jubilata. Jak wiadomo, Orkan przez cale

życie borykał się z kłopotami finansowymi. Liczył więc, że w związku z jubile
uszem zostanie mu przyznana dożywotnia pensja. Starania w tym kierunku czy
nił Feliks Gwiżdż, a z ramienia prezydium Związku Zawodowego Literatów

Polskich Juliusz Kaden-Bandrowski i Kazimierz Wierzyński. Były też i obietnice

przyznania honorowej emerytury przez Radę Przyboczną Komisarza Rządu w

Zakopanem. O tej emeryturze wiele pisała wtedy prasa, ogłaszając to jako sensa
cyjną wiadomość. Orkan siedział w Porębie Wielkiej i stamtąd pisał do J. Zbo
rowskiego:

„Kochany ! Przebacz - lecz zmuszony jestem jeszcze Cię trudzić. Proszę Cię
bardzo - dowiedz się wprost u źródła, czy rzeczywiście miasto przyznało

39 Książka Juliana Krzyżanowskiego o Orkanie Pieśnarz krainy kąp i wiecznej nędzy. Rzecz

o Władysławie Orkanie ukazała się w 1927 r., jako nr 4 serii Wydawnictw Muzeum Tatrzańskiego.
40 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 154.

41 Józef Dużyk, Władysław Orkan... s. 452. O jubileuszu Orkana pisał obszernie Antoni Za-

chemski w „Gazecie Podhalańskiej
”

nr 34 z 27 sierpnia 1927 r. s . 2-4 art. Z Orfewwego Jubile
uszu.

42 JózefDużyk, Władysław Orkan...s. 441.
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mi jakąś kwotę i czy mogę przyjechać osobiście pieniądze te podjąć (gdzie i

u kogo). I proszę też napisz mi odwrotnie, bo wiele koniecznych i pilnych
spraw zmusza mnie teraz jechać do Krakowa - a nie mam z czent i o czem. Jeśli

to zaś było ze strony miastajakąś finfą, to również mi zaraz napisz, bym na to nie

liczył”. (List z 11 V 1927 r.)43 Sprawa honorowej emerytury wydawała się być
pewna. J. Zborowski wysłał nawet Orkanowi gratulacje. „Gratulujesz mi ‘hono
rowej emerytury’ Zakopanego - pisał Orkan - (mogę Ci tylko mocno być
wdzięczny - gdyż wiem, ze myśl od Ciebie wyszła). Lecz jak dotąd wiem tylko o

tym (jak i o ‘honorowym obywatelstwie’) z gazet,1 od gminy czy klimatyki nic

nie otrzymałem. Zatem mogę to uważać jeszcze za mgławicę”. (List z 4 VII 1927

r.).44
Być może, to J. Zborowski rzucił myśl o honorowej emeryturze. Wiadomo na

pewno, ze poparł starania Feliksa Gwiżdża o pensję rządową dla Orkana. Świad

czy o tym list od F. Gwiżdża w którym to czytamy: „Dla informacji Waszej i

Komitetu (Jubileuszowego w Zakopanem - przyp. A.L.) podaję: uchwala Wasza

dotycząca pensji po otrzymaniu jeszcze podobnej z Krakowa będzie dołączona
do odpowiedniego pisma do Rządu. Pewne przyrzeczenia już mamy iż być może
od 1/1 względnie 1/IV Orkan pensję dostanie”.45 Przyrzeczona emerytura okazała

się rzeczywiście „mgławicą” - nie kwapiono się do jej wypłaty. O interwencję w

tej sprawie prosiła J. Zborowskiego Bronisława Orkanowa, tłumacząc swoją
niecierpliwość tragiczną sytuacją finansową. „Rzecz jest taka - pisała - że Fra
nek musi (możliwie wnet, według zaleceń lekarza) pojechać na kurację. Zalecono

mu kąpiele gazowe, by wzmocnić serce. Więc jeżeli już wypada mu zatrzymać
się do 7-go sierpnia ze względu na Zjazd w Nowym Targu, to chodzi o to by
zaraz potem mógł wyjechać, a w tym czasie właśnie jesteśmy zupełnie bez mo
nety [...]. Przeto zwracam się do Pana z prośbą: by Komitet Jubileuszowy Zako
panego ułatwi! tę sprawę [...].(List z 26 VII 1927 r.)46

Nie było to proste chodziło bowiem o budżet Gminy, a tu dyrektor Muzeum

mógł tylko apelować, zaś w praktyce nie miał większego wpływu na decyzje
Komisarza Rządu i Gminy - ci zaś z bliżej nieokreślonych powodów wycofali
się z danego przyrzeczenia. Wywołało to istną burzę w prasie. Orkan zaś ko
mentował to wydarzenie w listach do znajomych. „Słusznie przepowiadał mi śp.
prof. Kalinowski senior Bursy, kiedym go nie chcial słuchać (przestać pisać
wierszy): że ‘będę obchodził jubileusz w podartych butach'. Tak ono i jest w

rzeczy” - pisał do Antoniego Zachemskiego.47 Trzeba dodać, że ostateczny wy
nik starań o emeryturę rządową przyniósł Orkanowi 345 zł.

43 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 154.

44 Ibidem

45 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 132.

46 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 154.

47J.Dużyk,WładysławOrkan... s.459.
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W innych, wcześniejszych i późniejszych od cytowanych, listach od Włady
sława Orkana do J. Zborowskiego niewiele jest pogody i radości; wypełniają je
kłopoty finansowe i projekty zdobycia pieniędzy. Czasem Orkan pisze o tym z

nutką humoru jak choćby w liście o odczycie, jaki zamierzał wygłosić w Zako
panem. „Przyszło mi na myśl - pisał - by podczas bytności w Zakopanem (za
bawię zapewne dni 5-6 ) wygłosić odczyt w części większej na dochód Muzeum,
w mniejszej (zależnie od dochodu) na drugą instytucję podupadłą tj. autora. Za
pytuję więc jak się na to zapatrujesz [...]. Na jaki dochód przypuszczalnie moż-

naby rachować? Po ile ceny miejsc? [...]. Odczyt trwałby godzinę (a jeśli odczyt
sam zawodny i niepewny widziałby Ci się, to może skombinować wieczór z mu
zyką i pieśnią?). Donieś mi wartko o tym wszystkim - a ja wcześniej uwiado
mię o terminie [...]. (List z 30 XII 1923 r.)48

Do listu dołączył Orkan projekt afisza. W programie odczytu pt. Skrzydlaci
było odczytanie wyjątków z nowej powieści Kostka Napierski oraz O Tetmaje-
rowym Skalnym Podhalu. Juliusz Zborowski odpisał Orkanowi, że z powodu
pustek w Zakopanem nie widzi możliwości uzyskania dochodu. Byłby to drugi
odczyt o Kostce Napierskim, bo szkic powieści powstał w roku 1904 i autor

przedstawił go właśnie na wieczorze literackim w Zakopanem. Stanisław Pigoń
pisał zaś, że pomysł zrodził się jeszcze w roku 189949. Miała więc powieść Kost
ka Napierski długą historię zanim Orkan ostatecznie ją napisał w latach 1920-

1924. Opowieść o Napierskim była ostatnim większym utworem Orkana. Schy
łek życia pisarza to wyraźne zahamowanie pracy literackiej, nastroje przygnębie
nia i smutku. Do kłopotów materialnych dołączyła się choroba serca. W roku

1926 wyjechał na Rivierę, mając nadzieję, że pobyt tam, odrodzi go i pozwoli
skupić się na pracy twórczej. Po powrocie, spędził lato w Porębie Wielkiej. Nie

najlepiej się jednak czul, bo prosił J. Zborowskiego, aby odwołał jego wykłady,
które zapowiedział Zarząd Kursu Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im.

Stanisława Witkiewicza. „Zaszło bowiem nieporozumienie - pisał - ze zdziwie
niem czytałem o terminie mych wykładów, których mieć nie mogę. Obawiam się
zawodu dla nich - lecz nie moja wina (nic podobnego nie przyrzekałem) f...l

(List z 8 VII 1926 r.)50

W tym samym liście pisał o sobie: „Otawilem się trochę, ale nie do znaku.

Była obawa, że mi całkiem dostępu do gór wzbronią. Tak to wej na koniec przyj
dzie Podhalańcowi [...]. A cóż tam u Was pod Giewontem? Leje?... Muzeum

pewnie w hotel się przemieniło. Dużo miłych ludzi Pan Bóg góralski naniósł?

Pchnij słowo kie-nie-kie”.

W innym liście z września 1927 roku donosił J. Zborowskiemu o zawarciu

znajomości z włoskim dziennikarzem, przyjacielem E. Damianiego, Egisto de

48 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 154.

49 Stanisław P i g o ń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło. Wyd. Lit. Kraków 1958 s. 335.

50 Korespondencja do J. Zborowskiego teczka 154.
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Andreis. Ponieważ Wioch wybierał się do Zakopanego, Orkan prosił Zborow
skiego, aby zajął się gościem i pokazał mu Podhale „od strony najciekawszej i

najlepszej: aby go na zawdy wzięło”. „Spotkaliśmy się w Spalę - pisał Orkan -

zachwycony był obliczem Polski (którego nie znal choć rok w Polsce bawi),
przez dożynki wsiowe zobaczonym. Zaprosiłem go też - gdy mówił że będzie w

Zakopanem - do Poręby: i iż przez Ciebie się skomunikujemy. Jednak widzę z

miejsca że na to czas nie sposobny (z różnych względów) - chyba w lecie przy
szłym a może ja wpadlbym raczej do Zakopanego [...]” (List z 9 IX 1927 r.)51

Ostatni list Orkana datowany 30 III 1930 rok - jest bardzo lakoniczny. Orkan

prosi w nim J. Zborowskiego aby „niezwłocznie (bo chodzi o rzecz dla mnie

ważną) przesłał jeden egzemplarz studium Krzyżanowskiego na adres Juliusza

Kadena-Bandrowskiego. Ta „ważna rzecz” to były starania o przyznanie pisa
rzowi Nagrody Literackiej Miasta Warszawy. Potwierdza to cytowany w biogra
fii Orkana list do J. Kadena-Bandrowskiego. Pisarz dziękował w nim za „uczucie
koleżeńskie” i dodawał: „Gdyby myśl Twa i starania stały się ciałem - ani wiesz,
jaką by to było skrzepą w tym czasie najtrudniejszym dla mnie.[...].

'

Sąd konkursowy Nagrody Literackiej m. stołecznego Warszawy na posiedze
niu 3 kwietnia 1930 roku przyznał Orkanowi nagrodę. Wybór wahał się między
kandydaturami: Władysława Orkana, Włodzimierza Perzyńskiego, Tadeusza

Boya-Żeleńskiego i Karola Huberta Rostworowskiego. Uroczyste wręczenie

nagrody miało nastąpić w maju. Tej ostatniej nagrody Orkan już nie odebrał -

zmarl 4 maja 1930 roku w Krakowie.

Przywołane tu fragmenty korespondencji Władysława Orkana nie dają oczy
wiście pełnego obrazu przyjaźni łączącej pisarza z J. Zborowskim. W sferze do
mysłów pozostanie wspólne „ukwalowanie” z dyrektorem Muzeum, które Orkan

tak lubił. Można jednak w tych listach odczytać, że pisarz w swych rozlicznych
kłopotach mógł liczyć na życzliwość i pomoc J. Zborowskiego.

Letters Written by Writers to Juliusz Zborowski

(St. I. Witkiewicz, Michał Choromański, Władysław Orkan)

The letters presented in the article are only a fraction of the rich archive of Juliusz Zborowski,
Director of the Tatra Museum, who for many years was associated with many eminent people, and

his surviving correspondence is a rich source of infonnation on the people and events in the 1920s

and 1930s.

Tire first letter ąuoted, written to Zborowski by S.I. Witkiewicz, is an interesting and little

known document which confirms that the two men were not on too friendly tenns. The letter inti-

mates that Zborowski must have offended Witkiewicz in sonie way, and the letter sent liim a notę
in which he declared ‘a total breach of relations with the Museum Director’. It is well known that

51 Ibidem

" Ibidem
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Witkiewicz, with his eccentric manner and propensity to provoke people, took offence easily and

broke relations on tlie slightest pretence.
The correspondence from Michał Choromański throws soine interesting light on the writer’s

biography. The letters from the period prior to the publication of his book Jealousy and Medicine

(which became a best-seller and madę him famous) refer to his technical literary problems. The

Iater correspondence from a sanatorium at Leysin in Switzerland reveals some personality features

of the writer who found himself in the isolated world of ‘the magie mountain’. After WW II Cho
romański wrote to Zborowski when he was working on a literary piece with its action placed in

Zakopane. It is difficult to say whether the two men collaborated on that work, as no accessible

bibliography of Choromański’s works mentions it. Zborowski’s correspondence with Władysław
Orkan was of different character as they knew each other wełl and Orkan often paid visits to Zbo
rowski. Several letters in the archive give evidence to Zborowski’s goodwill towards Orkan, who

always experienced financial problems. According to the letters, Zborowski attempted to secure a

pension for Orkan and often provided advice to him when he was in trouble. Owing to the Museum

Director, the Museum Publications brought out a study on Orkan by Julian Krzyżanowski.



Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego Vol. 22 - „Rocznik Podhalański” Tom VII - Zakopane 1997

JERZY M. ROSZKOWSKI

UDZIAŁ JULIUSZA ZBOROWSKIEGO W AKCJI
SPISKO-ORAWSKIEJ 1913 - 1920

Bogata w różnorakie dokonania działalność Juliusza Zborowskiego była już
omawiana przez wielu autorów1. Do tej pory jednak, poza kilkoma krótkimi

wzmiankami, nie znalazł odbicia w literaturze jego udział w pracach nad uświa
domieniem narodowym mieszkańców Spiszą i Orawy, jak też przyłączeniem
tych terenów do Polski. Wydaje się, że wynikało to przede wszystkim z tego, iż

w okresie międzywojennym było jeszcze za wcześnie aby o tym pisać, natomiast

w Polsce Ludowej ów temat uważano za „wstydliwy”.
Juliusz Zborowski urodził się 8 kwietnia 1888 r., we Lwowie. Niebawem jed

nak jego rodzina przeniosła się do Nowego Sącza, gdzie ojciec - Włodzimierz

Zborowski, objął posadę nadinżyniera kolei państwowych, a także zaangażował
się w działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej". W Nowym Sączu rozpoczął
Juliusz naukę w tamtejszym gimnazjum, by ją dokończyć w Gimnazjum św.

Jacka, w Krakowie. Kolejna zmiana miejsca zamieszkania związana była z

awansem ojca w służbie kolejowej na stanowisko dyrektora.
W Krakowie, od 1906 do 1908 r., studiował Juliusz językoznawstwo na Uni

wersytecie Jagiellońskim. Studia na tym kierunku kontynuował jeszcze dwa lata

Pisali o nim: Włodzimierz Antoniewicz, Janusz Berghauzen, Ewa Gawąd i Jerzy Darow-

ski, Mieczysław Gładysz, Walery Goetel, Henryk Jost, Julian Krzyżanowski, Jalu Kurek, Anna

Liscar, Kazimierz Malinowski, Anna Micińska, Jerzy Mlodziejowski, Witold H. Paryski, Hanna

Pieńkowska, Tadeusz Staich, Stanisław Urbańczyk, Zbigniew Wójcik i in.

2 Włodzimierz Zborowski byl w latach 1892-1896 przewodniczącym II Kola TSL w No

wym Sączu. Por. Archiwum Państwowe w Nowym Sączu (APNS), zespól: II Kolo TSL w Nowym
Sączu, sygn. 1, Księga protokołów posiedzeń Zarządu Kola, 1892, s. 3 -5 .
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na uniwersytecie w Lipsku34.Po powrocie do Krakowa, uczył przez rok w gimna
zjum im. Jana Sobieskiego, a ponadto, współpracował, jako wolontariusz, z re
dakcją Słownika Staropolskiego*. W 1912 r. zgłosił dysertację o Samogłoskach
nosowych w języku polskim, jednakże stopnia doktorskiego nie otrzymał, ponie
waż nie przystąpił do jej obrony.

W 1913 r. Zborowski przeniósł się do Nowego Targu. Krok ten zadecydował
o kierunku jego późniejszej działalności społecznej, naukowej i politycznej, w

tym także przesądził o zaangażowaniu się w sprawę spisko-orawską.
Na początku XX w., Nowy Targ stał się, obok Krakowa i Lwowa, ważnym

ośrodkiem skupiającym ludzi, którzy stawiali sobie za cel budzenie świadomości

narodowej wśród górali po węgierskiej stronie granicy. Tu rodziły się w tej
sprawie zrazu postulaty5, a następnie już konkretne przedsięwzięcia, do których

jednak sam Zborowski, jako sympatyk idei slowianofilskiej, odnosił się począt
kowo z pewną rezerwą6. Warto w tym miejscu przypomnieć, że np. ówcześni

slowianofde krakowscy, skupieni wokół „Świata Słowiańskiego”, którzy utrzy
mywali bliskie kontakty ze Słowakami, byli w opozycji wobec nowotarskich

poczynań, wietrząc w nich niemal akcję inspirowaną przez Węgrów dla „osła
bienia slowaczyzny”7.

W Nowym Targu, został Zborowski „zastępcą nauczyciela” w tamtejszym
gimnazjum, z którym był związany do połowy 1919 roku8, ucząc języka pol-

3 Uzyskał tam absolutorium. Zob. J. B ergh au zen, Przedmowa, [w:] J. Zborowski.

Pisma Podhalańskie, w opracowaniu i wyborze J. Berghauzena, t. 1, Kraków 1972, s. 7-8 .

4 S. IJ r b a ń c z y k, Śp. Juliusz Zborowski, [w:] „Język Polski”, R. 46, nr 1, 1966, s. 9-12.

5 Por. np. Słowo wstępne, [w:] „Nowiny Podhalańskie”, nr 1,6 I 1906, gdzie m.in. czytamy:

„Interes narodowy musi stać zawsze ponad interesem stronnictwa. Bądźmy konserwatystami,
demokratami, postępowcami, ludowcami, centrowcami, bądźmy nawet socjalistami z przekonania,
ale przede wszystkim w pierwszej linii bądźmy Polakami, tu zwłaszcza na kresach, gdzie opodal
mamy polski ongi Spiż, dziś madziaryzowany lub slowaczony! Czy nie powinniśmy wspólnymi
siły starać się, aby kilkadziesiąt tysięcy naszych braci, zapomnianych, zaniedbanych pod względem
narodowym obudzić z uśpienia i uświadomić narodowo? W ten sposób możemy najlepiej skurczo
ną ojczyznę rozszerzyć i wzmocnić”. Podobny w tonie jest artykuł pt. Spiż („Nowiny Podhalań
skie”, nr 2,21 I 1906), również odwołujący się w tej sprawie do Polaków: „Czy ten w dziejach tak

szlachetnie kupiony szmat polskiej ziemi ma być zawsze stracony dla polskich kresów i polskiej
sprawy? Czy ten rdzennie lud polski ma utonąć w węgierskiej lub niemieckiej, a choćby nawet

słowackiej fali? Warto nad tern pomyśleć!”.
6 J. Zborowski, O polską duszę, cz. 2, [w:] „Echo Tatrzańskie”, nr 3, 20 II 1919

7 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem - Zbiory Archiwalne, (dalej: MT-ZA), sygn. AR/291,

k. 157-160, mps, Kierownictwo Administracji Spiszą i Orawy w Nowym Targu. Sprawozdanie nr 8

za czas od 16 VIII do 15 IX 1919.

8 Od drugiej połowy 1919 r. przebywał na urlopie, w związku ze swoją działalnością plebi
scytową, po czymjuż nie wrócił do pracy w gimnazjum. (Wg.: Sprawozdanie Dyrekcji państwowe
go Gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1920/21, Nowy Targ 1921, s. 6). Z . R a d w ań -
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102. Polscy działacze w okresie plebiscytowym na Spiszu i Orawie (I rząd od lewej:
3. Walery Goetel, 4. ks. Ferdynand Machay, 5. dr Jan Bednarski, 6. Wendelin Ha
ber, ostatni, Piotr Borowy; II rząd od lewej: 3. Wojciech Halczyn. W rzędzie
ostatnim od lewej: 3. Juliusz Zborowski, 5. Jan Pluciński)

skiego, niemieckiego i łaciny9. A szkoła ta - otwarta w 1904 r. - została powoła
na właśnie po to, aby z niej korzystała nie tylko młodzież podhalańska, ale także

wynaradawiane „polskie plemię, zamieszkałe na dawnym polskim Spiżu i ziemi

orawskiej”10. W czasie gdy Zborowski uczył w gimnazjum, przewinęło się przez

nie co najmniej kilkunastu młodych Spiszaków i Orawiaków, z którymi, silą
rzeczy, miał kontakty.

ska-Paryska, W. H. Paryski (Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995, s. 1400.)
podają błędnie, że Zborowski pracował tam do 1920 r.

9 Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1913/1914,

Nowy Targ 1914, s. 31, 33.

10 MT-ZA, sygn. AR/291, k. 226, mps, Charakterystyka działalności J. Bednarskiego w la
tach 1897-1920, [b.d .]; K. Władyka, Krótki rys zabiegów i usiłowań około utworzenia gimnazy-
um w Nowym Targu, Nowy Targ 1907, s. 38; zob. także: Z dziejów Gimnazjum im. Seweryna
Goszczyńskiego w Nowym Targu, Nowy Targ 1994, passim; i in.
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Pracę nauczycielską traktował Zborowski jako zajęcie przejściowe, zamiarem

jego było bowiem całkowite poświęcenie się badaniom nad góralszczyzną11.
Początkowo musial jednak godzić oba te zajęcia. Realizację swoich naukowych
zamierzeń na Podhalu rozpoczął od zbierania materiału gwarowego. Pod wpły
wem jednak Bronisława Piłsudskiego zaczął skłaniać się bardziej ku ludoznaw-

stwu. On też zwrócił Zborowskiemu uwagę na górali polskich zamieszkujących
węgierskie Podtatrze oraz zachęcił go do nagrywania muzyki i gwary góralskiej
na wałki fonograficzne12. Za sprawą również Piłsudskiego, został Zborowski pod
koniec 1913 r. członkiem Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego, a

nawet dokooptowanym do jej Zarządu13.

Drugą, po Bronisławie Piłsudskim osobą, mającą w tym czasie wpływ na za
interesowania Zborowskiego, był doktor Jan Bednarski, czołowy „budziciel”
polskości na Spiszu i Orawie14, który nie tylko wprowadził go w to zagadnienie,
ale także uczynił jednym z najbliższych swoich współpracowników. Pod kierun
kiem Bednarskiego stawiał Zborowski swoje pierwsze kroki jako współpracow
nik, a następnie redaktor „Gazety Podhalańskiej”, organu powołanego dla

„wzmożenia przede wszystkim akcji narodowej na Spiszu i Orawie”15.

Bezpośredni kontakt Zborowskiego z tym obszarem nastąpił w którąś z je
siennych niedziel 1913 r., kiedy to w rejonie galicyjskiej wioski Zaluczne, prze
kroczył pieszo granicę węgierską i dotarł do Orawki. Do tej pory - jak wspomina
- posiadał o Polakach na Górnych Węgrzech tylko wiadomości teoretyczne, „za
czerpnięte z dokładnie przeglądniętej literatury naukowej lub pseudo-naukowej o

Spiszu, Orawie i Trenczyńskiem16, oraz z kilkudziesięciu numerów «Gazety
Podhalańskiej», która w owym roku rozpoczęła swój żywot. Działaczy spisko-
orawskich, prócz ledwo co poznanych w Nowym Targu - pisze o sobie Zborow
ski - nie znalem wcale. Było to pierwsze spotkanie z ziemią orawską. W każdym
razie najwięcej jeszcze wiedziałem o Orawce, dzięki artykułowi Haluszki17 - i

11 J. Zborowski, Wspomnienia, [w:] „Ziemia”, nr 1-2, 1934, s. 5; W. Antonie
wicz, O Juliuszu Zborowskim, „Lud”, t. 49, 1965, s. HI.

121. Zborowski, Wspomnienia ..., op. cit., s. 5-9; MT-ZA, sygn. AR/164, k. 75, List B.

Piłsudskiego do J. Zborowskiego, Kraków 27 IV 1914.

13 Ibidem; MT-ZA, sygn. AR/164, k. 71, List B. Piłsudskiego do S. Rudzkiego, Kraków 18

XII1913.

14 Zob. J. M. Roszkowski, „ Orędownik słusznej sprawy ", Doktor Jan Bednarski, [w:]

„Wierchy”, R. 62, 1996 (1997), s. 63-92.

15 F. Gwiżdż, Narodziny «Gazety Podhalańskiej» (Z listów Władysława Orkana), [w:]

„Ziemia Podhalańska”, nr 5, 1936.

16 Tj. ziemi czadeckiej.
17 Rozprawa ks. Stefana Haluski (Haluszki) z Orawki, pt. Orava pred reformaciou a po

ręformacii [w:] „Putnik Svatowojteśsky”, 1907. W artykule tym, autor m.in. stwierdzał, że w czy
sto polskiej wsi, jaką była Orawka, mowa ludu ,je s 1 o v e n s k o (!) - polska, bo póvodnl koloni-

sti boli Poliaci zo susednej pofskej obce Spytkovice”. Tamże, s. 124.
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dlatego ku niej skierowałem kroki”18.

W tamtejszym zabytkowym kościele, co było dla niego sporym zaskocze
niem, zauważył zjawisko, którego doświadczyło przed nim na Spiszu i Orawie

już wielu innych przybyszów z głębi Polski - a mianowicie, że w slowakizowa-

niu miejscowej ludności ogromny udział mieli księża katoliccy. „Co to jest? Czy
możliwe?... Ten ksiądz każę nie w naszym języku, nie «po nasemu» - dziwił się
Zborowski - ale po słowacku!... Tu w tym kościele, z którego polskość promie
niowała na gómo-orawskie dziedziny, słowacka mowa sięga po duszę polskiego
górala, podmywa jak fale wybrzeża, jego poczucie przynależności do naszego
narodu, wynaradawia i truje, truje ... Następca wielkiego patrioty z Ratulowa [tj.
polskiego księdza Jana Sczechowicza19 - JR] zabija polskość, o którą on życie
cale upalowal, slowaczy Orawę!”.

Efekty wynaradawiającej działalności słowackiego kłem i nauczycieli rzuciły
się już wówczas Zborowskiemu w oczy. Pisze bowiem: „Lud nawet modli się po
słowacku i modlitewniki ma słowackie. Ano, popatrzmy! Z niechęcią widzę do
okoła młodych stosunkowo gazdów, obracających z szelestem kartki książki do

modlenia «slowieńskim drukiem» upstrzonej. Jest przecie polska: o tam w rękach
chłopa siwiućkiego jak jabłoń; tu druga”. Nie był to jednak koniec przykrych
spostrzeżeń Zborowskiego. W drodze powrotnej usłyszał bowiem „od pewnego
Orawiaka, że mówi «po nasemu», że jest «Słowiokiem» całkiem wprawdzie in
nym, niż «Slowak» z Trzciany lub Kubina, ale przecie «Slowiokiem»”. Nic więc
dziwnego, że po takich obserwacjach wrócił przygnębiony do Galicji' .

Ten kontakt z Orawą, jak to zwykle bywa z pierwszymi doznaniami, wywarł
na nim duże wrażenie. Stal się też momentem przełomowym, decydującym o

tym, że porzucił swój słowianofilski, do tej pory, punkt widzenia na sytuację
Polaków na Górnych Węgrzech, obarczający odpowiedzialnością za ich wynara
dawianie przede wszystkim Madziarów, a nie Słowaków. Przekonało to go też do

konieczności prowadzenia tam polskiej akcji „budzicielskiej”, a także ułatwiło

zbliżenie z jej uczestnikami, czego następstwem było włączenie się do ich dzia
łalności.

18 J. Zborowski, O polską duszę, cz. 1, [w:] „Echo Tatrzańskie”, nr 2, 5 II 1919.

19 Prowadził on w połowie XVII stulecia na Spiszu i Orawie, głównie wśród polskiej lud
ności, akcję misyjną i rekatolizacyjną. Założył parafię i wybudował kościół w Orawce (ok. 1650

r.), gdzie też został pochowany w 1659 r. Por. T. M. Trajdos, Parafia katolicka w Orawce w

XVII wieku, [w:] Spotkania Orawskie. Materiały z sesji naukowych z lat 1987-1990, pod red. Cz.

Robotyckiego, Zubrzyca Góma 1995, s. 15; H. Ruciński, O związkach spisko-orawsko-
podhalańskich, [w:] Regionalizm - regiony - Podhale, pod red. J. M. Roszkowskiego, Zakopane

1995, s. 106-107.

20 J. Zborowski, Opolską duszę, cz. 1,..., op. cit.
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103. Mapa terenów niedoszłego plebiscytu

Formalny akces Zborowskiego do akcji spisko-orawskiej nastąpił 19 kwietnia

1914 r. W tym bowiem dniu odbył się w Nowym Targu walny zjazd Związku
Okręgowego „Towarzystwa Szkoły Ludowej”, na którym został on wybrany,
jako sekretarz, do zarządu Związku. Sam zjazd był zresztą poświęcony w znacz
nym stopniu dalszemu kontynuowaniu „budzicielskiej” działalności na Górnych
Węgrzech. Stąd też wzięli w nim udział, jako zaproszeni goście, zaangażowani
już na tym polu działacze i specjaliści, nie będący aktywistami Towarzystwa: dr

Jan Bednarski, Bronisław Piłsudski, dr Kazimierz Krotoski, Feliks Gwiżdż oraz

reprezentant „braci-Polaków” z Orawy - Eugeniusz Stercula. Zostały też wygło
szone na ten temat dwa referaty: T. Buły (Sprawa pracy oświatowej wśród lud
ności polskiej na Orawie i Spiżu) i E. Sterculi (O sposobach uświadomienia na
rodowego ludności polskiej na Górnych Węgrzech). Wywołały one „żywą i ob
szerną dyskusję, w której wiele spraw się wyjaśniło i zyskało pogląd na właściwy
i jedynie racjonalny sposób prowadzenia pracy orawsko-spiskiej”. Powołano też,
dla skuteczniejszego rozwijania tej działalności, Stały Komitet Podhalański, do

którego m.in. weszli: J. T. Dziedzic - prezes Związku Okręgowego, dr W. Kra
szewski - wiceprezes a także reprezentant zakopiańskiego Kola TSL, dr J. Bed
narski - poseł do Sejmu Krajowego, F. Gwiżdż - redaktor „Gazety Podhalań-



Udział Juliusza Zborowskiego w akcji spisko-orawskiej 1913-1920 321

skiej” i E. Stercula - przedstawiciel Polaków z Górnych Węgier21.
Udział podhalańskich kól TSL w budzeniu polskiej świadomości narodowej

wśród ludności Spiszą i Orawy, polegał przede wszystkim na umożliwianiu do
tarcia tam „polskiego słowa”. Czyniono to w różny sposób; np. poprzez tworze
nie na tych terenach sieci biblioteczek wiejskich oraz zaopatrywanie ich w od
powiednią literaturę, a także rozsyłanie do indywidualnych odbiorców książek,
broszur i czasopism. Współdziałano także w organizowaniu misji świętych, pro
wadzonych przez polskich misjonarzy22. W pracach TSL istotny był osobisty
kontakt jej aktywistów z miejscową ludnością. Towarzystwo organizowało rów
nież na terenie Galicji wykłady, przybliżające społeczeństwu problematykę pol
skich kresów południowych. Ponadto, przeznaczało pewne kwoty na dofinanso
wywanie wydawnictw, a także fundowanie stypendiów dla pochodzącej z tam
tych stron młodzieży, która uczyła się w szkołach galicyjskich, zwłaszcza w

gimnazjum nowotarskim. Swoją pracę opierało TSL na własnych środkach, stąd
też sporo trudu i zabiegów kosztowało ich zdobywanie.

Zarówno działalność Zborowskiego w TSL, jak i Sekcji Ludoznawczej TT, a

także własne badania nad gwarą i kulturą góralską, których, pomimo licznych
obowiązków, nie zaniedbywał, stwarzały mu okazję do coraz to lepszego pozna
nia zagadnień Spiszą i Orawy. Towarzyszyły temu również pierwsze publikacje;
przede wszystkim przyczynki ludoznawcze poświęcone góralszczyźnie, ukazują
ce się na lamach „Gazety Podhalańskiej”. Stąd też, gdy, z początkiem 1918 r.,

objął funkcję redaktora organu prasowego akcji spisko-orawskiej, by 1 już, pomi
mo młodego wieku, osobą jak najbardziej kompetentną by nim kierować. Wie
dział też co go czeka i rozumiał na czym polegajego zadanie.

W swym programowym artykule pt. Sąsiedzka chciwość, z początku 1918 r.,

przedstawił aktualny stan kwestii spisko-orawskiej i rolę, jaką ma tu do spełnie
nia „Gazeta” oraz grono działaczy polskich, zarówno tych z Galicji, jak i Gór
nych Węgier. Tekst ten był także zapowiedzią kontynuowania akcji „budziciel-
skiej”, bez względu na piętrzące się trudności. „Jesteśmy jeszcze ciągle - pisał
Zborowski - u początków roboty; zrobiliśmy bardzo mało w porównaniu z tym,
co jeszcze należy przeprowadzić, ale nawet skromne wyniki naszej pracy świad
czą, żeśmy nie na darmo wystąpili. Dziś naszą robotę narodową chcą przerwać i

zniweczyć uroszczenia czeskie, które ani słowem nie wspominają o tym, że to

nie słowacki, ale nasz góral zamieszkuje ów kawa! ziemi z niewątpliwie
polskim językiem. [...] Naszym obowiązkiem jest głosić tym, którzy nie znają lub

znać nie chcą istotnego stanu rzeczy, że swych dotąd szanowanych w sąsiednim

21 „Gazeta Podhalańska”, nr 17,26IV 1914.

22 Taka misja odbyła się w Jabłonce na Orawie w marcu 1914 r. Zob. Biblioteka Jagielloń
ska w Krakowie, (dalej: BJ-ZR), sygn. 6436, t. 1, k. 250, rps, List F. Gwiżdża do J. Bednarskiego,
Nowy Targ 25 ITT 1914. F. G w i ż dż, Wysłuchał Bóg ..., [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 13, 29 III

1914.
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dlaczego ja kocha*,-"Tntr bezPolaki,ą właściwie polski bez Tatr po-

myaleó: sobie niemożna “r- powiada ten znakomity Ich znawca,głosząc
Gierlach ftajwyżssen wniesieniem Polski.A wtórnje mu trzalwy ł sumien

ny słowacki bali acz,Csaohel w słowach: "My sl jayellevane,ie eń Tatry na

sze,ze su Tatry slorsaske.I y tejto vecł nam je troha trochu triesro-

sti.Aj Inl ai osobuju na na prawo,Mne lba o to łde,aby sroe jasne vide-

H a aby sne aa nemamili isnful domysłami,k nkyra naa n»oprav(iuje akn-

teczny etar wscf.P : kłftstęzjfcć

Tak jsstl Polski bez Tatr pomyśleć sobie niemożna I i

eM,
k) rh

104. Fragment opracowania J. Zborowskiego pt. Zapomniane Kresy

państwie praw23 nie zrzekamy się i zrzec nie możemy, i że będziemy się bronić

nadal przed wynarodowieniem. Na zgodzie z sąsiadami i nam zależy, ale nie

dojdziemy do niej nigdy, jeżeli oni nie poskromią swej chciwości”24.

Wraz z objęciem funkcji redaktora „Gazety” rozpoczął się dla niego znacznie

bardziej intensywny okres działalności na rzecz emancypacji narodowej ludności

polskiej na Górnych Węgrzech. Jednakże to, co było jeszcze do 11 września

1919 r., czyli do momentu, kiedy w Paryżu zapadła decyzja o przeprowadzeniu

23 Mowa o wydanym przez władze węgierskie, kilka lat przed wybuchem I wojny świato
wej, przyzwoleniu na prowadzenie umiarkowanej działalności „budzicielskiej” wśród ludności

polskiej na Spiszu i Orawie.

24 Jaz [ J. Z b o r o w s k i], Sąsiedzka chciwość, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 3, 20 I 1918.
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na Spiszu i Orawie plebiscytu, należy nazwać jedynie „przygrywką, czy wstępem
walki o obie krainy”25.

W ścisłym związku z akcją spisko-orawską pozostawał jego udział w mchu

niepodległościowym, w który zaangażował się razem z Bednarskim i innymi
miejscowymi działaczami. Objął np. stanowisko sekretarza w nowotarskim Ko
mitecie Obywatelskim, zawiązanym 15 lutego 1918 r., dla „samoobrony narodo
wej i protestu przeciw gwałtom na naszym narodzie popełnionym”26.

Jesienią tego roku, wraz z rozpadem Austro-Węgier, utworzono w Nowym
Targu Powiatową Organizację Narodową (PON). Zborowski również uczestni
czy! w jej pracach, gdzie pełnił funkcję jednego z trzech sekretarzy. Na jego to

wniosek, 3 listopada 1918 r., nowotarska ON wysłała do Słowackiej Rady Naro
dowej w Turczańskim Św. Marcinie telegram, w którym wyrażała radość ze

wskrzeszenia „ojczyzny słowackiej” oraz „nadzieję pokojowego rozgraniczenia
terytoriów zamieszkałych przez Polaków i historycznie związanych ziem pol
skich będących dotąd w obrębie krajów Korony Św. Szczepana”27. Rozwiązanie

tego problemu stało się zresztą jednym z głównych zadań PON, o czym świadczy
powołanie w ramach tej organizacji specjalnej sekcji orawsko-spiskiej, w dzia
łalność której także był zaangażowany Zborowski28.

Nieco wcześniej, bo już 31 października, z inicjatywy Towarzystwa Tatrzań
skiego, powołano w Krakowie komisję, która podjęła się opracowania meryto
rycznych uzasadnień dla polskich żądań terytorialnych na Spiszu i Orawie oraz

popularyzacji tego zagadnienia w kraju. Do komisji tej wszedł także J. Zborow
ski, jako osoba ciesząca się opinią specjalisty w tej dziedzinie, a przede wszyst
kim zaangażowana w bezpośrednią działalność na tym terenie29. Nie bez znacze
nia była tu również jego funkcja redaktora „Gazety Podhalańskiej”, a także uzy-

25 Tegoż, Paryski wyrok, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 38, 21 IX 1919.

26 Przewodniczącym Komitetu byl Józef Rajski, a Jan Bednarski - zastępcą. W jego skład

m.in wchodzili: Jan Tomasz Dziedzic, Wincenty Apostoł, Izabela Liberakowa, Michał Skalski i ks.

Michał Wawrzykowski. Zob. MT-ZA, sygn. AR/250, Akta Organizacji Narodowej powiatu nowo
tarskiego, k. 115, rps, [J.T. Dzi e dzi c], Dzieje Tworzenia Organizacji Narodowej na Podhalu w

roku Pańskim 1918, [Nowy Targ b.d,].
27 Ibidem, k. 34, mps, odpis, Telegram do Słowackiej Rady Narodowej w Turczańskim Św.

Marcinie, Nowy Targ 3 XI 1918.

28 Ibidem, k. 67 rps, Protokół posiedzenia sekcji orawsko-spiskiej Powiatowej Organizacji
Narodowej, Nowy Targ 19 XI 1918; tamże, k. 102-105, rps, Protokół zjazdu delegatów Organiza
cji Narodowej powiatu Nowy Targ, Nowy Targ 21 XII1918.

29 Obok niego zasiadali w komisji: W. Semkowicz, S. Kutrzeba, L. Sawicki, J. Smoleński,
K. Nitsch, R. Zawiliński, S. Eljasz-Radzikowski, W. Goetel, W. Kuczyński, K. Rouppert, W. Szaj
nocha, F. Bujak, Ignacy Dziedzic i S. Żeromski. Por. W . G oetei, Dziesięciolecie przyłączenia i

zagadnienie przyszłości Spiszą i Orawy [w:] „Wierchy”, t. 8, 1930, s. 30; Sprawozdanie z czynności
Towarzystwa Tatrzańskiego, za czas od 1 czerwca 1918 r. do 15 czerwca 1919 r., [w:] „Pamiętnik
Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 38, 1919-1920. s: 1-2 .
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skanie pełnomocnictwa Gómoorawskiej Rady Narodowej do „przemawiania w

imieniu Polaków na Węgrzech”30. Uczestnictwo Zborowskiego w obu zespołach
stanowiło bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż ułatwiało uzgadnianie i koordyna
cję między nimi wszelkich poczynań31.

Wspomniana komisja Towarzystwa Tatrzańskiego zorganizowała w Krako
wie serię odczytów o Spiszu i Orawie, a jednym z pięciu prelegentów był J. Zbo
rowski, który przedstawił wykład o stosunkach etnicznych na terenie byłych
Górnych Węgier32. Zaprezentowane w Krakowie wykłady, uzupełnione o kilka

nowych tematów, zostały powtórzone w Warszawie, w ramach akcji odczytowej
pt. Zagrożone Tatry. Tam również wystąpił Zborowski, którego wykład odbył się
3 marca 1919 r.33 Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie prelekcje te spotkały
się z ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Ponadto, Zborowski aktywnie włączył się w ruch Komitetów Obrony Podha
la, Spiszą i Orawy34, które zaczęły powstawać w wielu miejscowościach Polski, a

zwłaszcza na południu kraju . Komitety te podjęły się przede wszystkim zbiera
nia funduszy na cele akcji oraz informowania i mobilizowania polskiej opinii w

sprawie spisko-orawskiej. Do tej pory bowiem problematyka ta nie była zbyt
dobrze znana społeczeństwu, a kwestii przyłączenia tych terenów do Rzeczypo
spolitej nie traktowano w głębi Polski jako postulatu ogólnonarodowego. Spotkać
można było nawet takie opinie, że cały problem jest osobistym sporem między
kilkoma słowackimi renegatami36 a gronem opętanych „narwańców” z Nowego
Targu i Krakowa, czy .też, jak głosili inni, jedynie „wojną” taterników37.

30 MT-ZA, sygn. AR/291, k. 21, mps, Pismo J. Bednarskiego do Franciszka Puławskiego,
kierownika Biura Kongresowego przy MSZ, Nowy Targ 18 XII 1918.

31 MT-ZA, AR/250, Akta Organizacji Narodowej powiatu nowotarskiego, k. 34, mps, od

pis, Telegram do Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie, Nowy Targ 3 XI 1918.

32 Sprawozdanie z czynności..., op. cit.

33 W tym cyklu prelekcji, trwającym od 20 lutego do 17 marca 1919 r., wzięli ponadto
udział: Jerzy Smoleński (Charakterystyka geograficzna Spiszą, Orawy i Czadeckiego'), Władysław
Semkowicz (Polskie kresy południowe w świetle historii'), Kazimierz Rouppert (Szata roślinna i

znaczenie gospodarcze), Walery Goetel (Spisz i Orawa pod względem geograficznym, turystycznym
i krajoznawczym), Józef Kantor (Pieśni ludowe szerokiego Podhala), Ludwik Stasiak (Dawna
sztuka polska na Spiszu), Marian Morelowski (Budownictwo i zdobnictwo ludowe szerokiego Pod
hala). Wykłady odbywały się w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, przy Krakowskim Przedmie
ściu. Wstęp był płatny, a dochód z biletów, jak należy sądzić, przekazano na akcję plebiscytową.
Por. „Echo Tatrzańskie”, nr 3,20 II 1919.

34 Zabierał m.in. glos na wiecach i brał udział w formułowaniu postulatów. Por. np. „Ga
zeta Podhalańska”, nr 4, 26 11919, (Kronika).

35 „Gazeta Podhalańska”, nr 10, 9 III 1919.

36 Tj. tymi, którzy szli na ugodę z Czechami.

37 J. Zborowski. Pisma Podhalańskie, w opracowaniu i wyborze J. Berghauzena, t. 2,

Kraków 1972, s. 175; i in.
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Wysuwanie, przez wspomniany ruch, zarówno hasła „obrony Spiszą i Ora
wy”, jak też „Podhala”, miało dwojakie znaczenie. Po pierwsze, stanowiło szyld
przyciągający uwagę przeciętnego polskiego inteligenta, który znal Podhale, a

zwłaszcza Tatry, o ile nie z autopsji to z literatury, albo przynajmniej ze słysze
nia - natomiast z reguły nie miał większego pojęcia o Spiszu i Orawie. Stąd też

groźba utraty Podhala była dla niego istotną sprawą, której należało się przeciw
stawiać, Jednocześnie, przy okazji zainteresowania się tym zagadnieniem, bliż
szy stawał mu się pokrewny problem: spisko-orawski38.

Po drugie - zagrożenie samego Podhala, nie było wcale zwykłym frazesem,
wymyślonym przez polskich działaczy dla doraźnych potrzeb akcji propagando
wej . Nasi bowiem południowi sąsiedzi, nie tyle może wówczas Słowacy co Cze
si, występowali od czasu do czasu z niesłychanymi pomysłami włączenia Pod
hala do Czechosłowacji (!). Plany takie ujawnił np. w swej broszurze Alois Chy-
til, stwierdzając: „Braci Polaków trzeba będzie uprzedzić, że musi się rozwią
zać i kwestię górali północno-tatrzańskich kolo Zakopanego i na

północ, i że trzeba ich złączyć całkowicie w granicach czesko-słowackiego pań
stwa. Nie może nas tutaj onieśmielać polski charakter Zakopane
go. Ten mu został narzucony w ostatnich 10 do 20 latach [?!].
Będzie to bolesne dla Polaków, ale przecież u nich chodzi o rzecz zbytku, a u nas

o kwestię naszej egzystencji [!]”39. W prasie czeskiej pojawiały się też informa

cje, że górale są pod względem etnicznym bliżsi Czechom i Słowakom niż Pola
kom i dlatego Podhale należy przyłączyć do Czechosłowacji40.

38 BJ-ZR, sygn. 6436, t. 4, k. 36, mps, Pismo J. Zborowskiego do Dyrekcji Podhalańskiej

Spółki Wydawniczej, Nowy Targ 9 III 1920.

39 A. C h y t i 1, Słoweńsko, Praha 1918. Cyt. za: „Echo Tatrzańskie”, nr 1, 20 I 1919 (Prze
gląd Prasy). W swych artykułach Zborowski przestrzegał, że „dziś pisze tak jeden tylko p. Chytil,
[ale] jutro cale tłumy poprą go i domagać się będą naprawdę Podhala”. „Apetyt Czechów jaki
ujawnił się w tej książeczce - dodawał w innym miejscu - jest dla nas ostrzeżeniem. Jeśli utracimy
Spisz i Orawę, wtedy rozpoczną Czesi atak na góralszczyznę galicyjską”. Zob. Jaz [J. Zborow
ski], O los góralszczyzny, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 2, 1919; tegoż; Czeskie sny o potędze,
„I.K.C.”, nr 38, 1919.

40 Czeskie bajki, [w:] Dodatek do „Gazety Podhalańskiej”, nr 6, 9 II 1919. Owe aneksjoni-

styczne koncepcje nie tylko wynikały, jak się wydaje, wyłącznie z ekspansywnych tendencji nur
tujących niektóre środowiska Czechów i Słowaków, ale także pozostawały w związku z prorosyj-
skimi sympatiami sterników czechosłowackiej nawy państwowej, przede wszystkim: Karela Kra-

mara, Tomasa G. Masaryka i Edvarda BeneSa. Otóż, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej,
poważnie myśleli oni o stworzeniu wzdłuż Karpat korytarza terytorialnego, który by połączył
przyszłe „Wielkie Czechy” z sojuszniczą Rosją. Czechy miałyby więc opanować, poza Słowacczy
zną, także Śląsk Cieszyński, Żywiecczyznę i Podhale. Rosja natomiast - Malopolskę Wschodnią i

częściowo Zachodnią oraz Ruś Zakarpacką. Zob. J. Łukasiewicz, Dyplomata w Paryżu 1936-

1939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej,
wyd. U rozszerzone w oprać. W. Jędrzejowicza i H. Bułhaka, Warszawa 1995, s. 89-90 (tamże
literatura przedmiotu). O doktrynie panslawistycznej, stanowiącej ideową podbudowę planowanego
porozumienia czesko-slowacko-rosyjskiego; zob. np. J . Feldman, Zbrojny pokój i imperializm
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Ponadto, nierzadkie były w tym okresie wypady czechosłowackich żołnierzy
na polską stronę, czy też jej ostrzeliwanie przez granicę. W ciągu jedynie dwóch

miesięcy i tylko na podhalańskim odcinku granicy, Czechoslowacy naruszali ją
wielokrotnie. Np. 3 lutego 1919 r. ich patrol dotarł do schroniska na Hali Gąsie
nicowej41, dwa tygodnie później wtargnęli na Łysą Polanę, gdzie przeprowadzili
rewizję u leśniczego dóbr zakopiańskich - Piotra Sitarza4". Od 24 do 28 lutego,
ostrzeliwali wielokrotnie terytorium polskie w okolicach Szczawnicy43. 7 marca

żołnierze czechosłowaccy „odwiedzili” okolice Morskiego Oka44, a 28 marca

zapędzili się do Bialki Tatrzańskiej, gdzie w starciu z oddziałem polskim stracili
dwóch zabitych i jednego rannego45.

W obliczu czecho-słowackiego zagrożenia, Zborowski podjął się zdecydowa
nej obrony polskich interesów na kresach południowych. Redagowana przez

niego „Gazeta Podhalańska” żywo reagowała na wszelkie przypadki naruszania

granicy. Starała się również, dla umacniania woli przyłączenia do Polski, utrzy
mywać łączność z Polakami zamieszkującymi Spisz i Orawę, m.in. poprzez pu
blikowanie napływających stamtąd listów. Ponadto, „Gazeta” zbierała i ogłaszała
informacje o czeskich represjach na tych terenach46. Spod pióra samego redakto
ra wyszło również wiele merytorycznych polemik z artykułami ukazującymi się
w prasie czecho-slowackiej. Publikował on je nie tylko na lamach „Gazety”, ale
także ukazującym się w Zakopanem „Echu Tatrzańskim”47 oraz prasie krakow
skiej i lwowskiej.

Zborowski obalał różne zarzuty propagandy czechosłowackiej. Jedną z nich

było, na przykład, pomawianie Polaków o to, że ich dążenia zmierzające do od
zyskania Spiszą, Orawy i Czadeckiego są inspirowane przez Węgrów. Takie

absurdalne oskarżenie, wysunięte przez „Slovensky dennik”, było oczywiście
obliczone na wywołanie nieprzychylnego wobec Polski stanowiska koalicji, po-

kolonialny, [w:] Wielka Historia Powszechna, pod red. J . Dąbrowskiego, O. Haleckiego, M. Ku-
kiela i S. Lama, t. 6: Od Wielkiej Rewolucji do Wojny Światowej, cz. U: 1848-1914, Warszawa

[b.d .], s. 176-177 i nast.

41 Zawiesił na nim kartkę z napisem: „Na zdar! Vive la Bohemia! Naśe Tatry! Ćeska pa-

trola Pepi Zdaril, praporćlk, Jan Vodićka”. Zob. „Gazeta Podhalańska”, nr 7, 16 II 1919.

42 „Gazeta Podhalańska”, nr 9,2 III 1919.

43 Dodatek do „Gazety Podhalańskiej”, nr 11, 16 III 1919; „Gazeta Podhalańska”, nr 12, 23

DI 1919.

44 Przybili na ścianie schroniska kartkę, datowaną 7 marca 1919, o treści: „Na zdar! Ćeske

Tatry! Vive la Bohemia! Ćeska patrola. Zapletal porucik, Vybrovsky sikovatel, Doubrava, Kohut”.

Zob. „Gazeta Podhalańska”, nr 14, 6 VI 1919.

45 „Gazeta Podhalańska”, nr 14, 6 VI 1919.

46 Znaleźć je można we wszystkich niemal numerach „Gazety Podhalańskiej” od początku
1919 r.

47 Zob. zwłaszcza: J. Zborowski, O polską duszę, [w:] „Echo Tatrzańskie” , nr 2-4,

1919.
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nieważ Węgry podczas wojny stały w przeciwnym obozie niż zwycięskie mocar
stwa, a poza tym, insynuacja ta zaciemniała rzeczywiste powody polskich żądań,
tj. odzyskanie terenów zamieszkałych przez ludność polską, do których zresztą
Rzeczpospolita miała również prawa historyczne48.

„Nie nowy to zarzut - pisał Zborowski - słyszeliśmy go nieraz. [...] Nigdy dla

Węgrów nie zdobywaliśmy ni Spiszą, ni Orawy, ni Czadeckiego, jeno dla naszej
ojczyzny, wierząc niezłomnie, iż przyjdzie chwila jej odrodzenia, chwila, w któ
rej upomni się ona o dawne, prawnie jej należące ziemie. Ni przed wojną, kiedy
powstała nasza «Gazeta» i budził się ruch z nią związany, ni podczas krwawych
światowych zmagań, ani też po przewrocie, nie ofiarowywaliśmy polskiej pod-
babiogórskiej i podtatrzańskiej krainy Madziarom. Rada Narodowa Gómooraw-

ska i Lubowelska nie do republiki węgierskiej, ale do polskiej zgłosiła swoje
przystąpienie. Czy «Slovensky demnk» zapomniał już, jakie zdziwienie wywołał
ten krok na Słowaczyźnie wśród tych, którzy wiecznie wojowali przeciw nam

argumentem madziarofilstwa? Czy zapomniał, że natychmiast po ogłoszeniu

1920.
[J. Z b o r o w s k i], Stara i... niemądra piosenka, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 8, 22 II
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niezawisłości Słowaczyzny (niezawisłości, nie poddaństwa Czechom) z Nowego
Targu, [...] szły liczne i szczere życzenia pomyślności nieszczęśliwemu narodowi
słowackiemu po zerwaniu wiekowych pęt niewoli?49 [...] Czy nie lepiej uczynił
by «Slovensky dennfk», gdyby wystąpił w obronie Słowaczyzny przed Czecha
mi, zamiast karmić czytelników bezmyślnymi bajeczkami o madziarofilstwie

«Machayowców»?”50.
Zborowski kwestionował oczywiście czechosłowackie pretensje terytorialne

do zamieszkałych przez ludność polską obszarów Spiszą, Orawy i Czadeckiego,
które wysuwała Praga na paryskiej konferencji pokojowej. Żądania te wspierała
m.in. specjalnie przygotowana mapa; Carte des Revendications Tscheques51. To

„arcydzieło czeskiej sztuki kartograficznej - pisał z przekąsem Zborowski - za
łatwiło się doraźnie z zakarpacką Polską, oznaczywszy okręg czadecki, Orawę i

Spisz, jako ziemie wyłącznie i jedynie słowackie. Około 150 tysięcy polskich
górali uznali współpracownicy p. Beneśa52.za nie istniejących. Takie oto mapy

pokazuje się na kongresie pokojowym!”53.' Jej bezpodstawność wykazywał bez

trudu, powołując się na ustalenia prof. Kazimierza Nitscha, a także, co miało

swoją szczególną wymowę, na badania uczonych czeskich; Aloisa V. Sembery,
Lubora Niederlego, Jirfego Polfvki, a także Słowaka - Samo Czambela oraz wy
daną w 1913 r. mapę etnograficzno-językową Górnych Węgier54, której autorami

byli Antonin Bohać55 i Frantiśek Travnfćek56.

Omawiając podstawy polskich rewindykacji na Spiszu i Orawie, Zborowski -

będący przede wszystkim ludoznawcą - akcentował głównie znaczenie czynnika
etniczno-kulturowego, jako najważniejszego powodu tych żądań. W mniejszym
stopniu powoływał się na prawa historyczne. Natomiast zagadnienie tamtejszych
bogactw naturalnych, czy też walorów turystycznych traktował jako argument o

znacznie mniejszej wadze57. Oświadczał więc, że w pierwszej kolejności, chodzi

tu o złączenie z Rzecząpospolitą tamtejszego ludu polskiego, niezwykle krzyw-

49 Zob. wyżej przyp. 27.

50 Ibidem. „Machyowcami” nazywała słowacka gazeta polskich działaczy narodowych, po
chodzących głównie z Orawy, wśród których istotną rolę odgrywało rodzeństwo Machayów,
zwłaszcza ks. Ferdynand Machay.

51 Wydana w Paryżu, w 1919 r.

52 Edvard Beneś, ówczesny czechosłowacki minister spraw zagranicznych, późniejszy pre
zydent.

53 J. Zb. [J. Z b o r o w s k i], Ciężka [powinno być „czeska”] kartografia, [w:] „Głos Naro

du”, nr 119, 27 V 1919.

54 Ibidem.

55 A. Bohać (1882-1950), czeski statystyk i demograf.
56 F.Travnlćek (1888-1961), czeski językoznawca i bohemista.

Dlaczego szliśmy, [w:] „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 38, 1919-1920,
s. 10-11 .
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GŁÓWNY
KOMITET PLEBISCYTOWY

SPISKO-ORAWSKI

» W NOWYM TARGU ii

DZIflL PRASOWY
J. ZBOROWSKI

106. Wywieszka informacyjna Głównego Komitetu Plebiscytowego Spisko-Oraw
skiego w Nowym Targu

dzonego w przeszłości pod względem narodowym przez Węgrów i Słowaków.

Ludowi temu - stwierdzał Zborowski - odebrano wszystko: „naukę w rodzimym
języku, pacierz i śpiew z polskich słów złożony, wymazano w urzędowej staty
styce z rubryki narodowości odrębnej i wyszydzano jego polskość - ale mu du
szy polskiej nie wydarto”. Zachował on bowiem „prastarą gwarę, staroświecki

strój i obyczaje”58. Zborowski podkreślał również, że „udowadniać polskości

północnych części Trenczyńskiego, Spiszą i Orawy nie potrzebujemy; zrobili to

za nas uczeni czescy i słowaccy, którzy pierwsi zbadali naukowo niewątpliwą ich

polskość”59.

Zborowski, tak jak i inni działacze spisko-orawscy, z „niezmiernym bólem”

przyjął wiadomość o wycofaniu - z polecenia marszałka Ferdinanda Focha, na
czelnego wodza koalicji - wojsk i administracji polskiej z północnych terenów

58 Ibidem.

59 Jaz [J. Zborowski], Odwrót ze Spiszą i Orawy, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 3,
1911919.
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byłych Górnych Węgier, co nastąpiło po 13 stycznia 1919 r. Zdawał sobie bo
wiem dobrze sprawę z tego, że krok ten znacznie utrudni, a być może nawet zu
pełnie udaremni odzyskanie Spiszą i Orawy. Oczywiście, w takiej sytuacji, nie

pozostawało mu nic innego, jak wyrażać ufność w dobrą wolę i sprawiedliwość
prezydenta Stanów Zjednoczonych - Thomasa W. Wilsona oraz przywódców
zwycięskiej koalicji, którzy mieli podjąć w tej sprawie decyzję, podczas pary
skiej konferencji pokojowej. Pocieszał zarówno siebie, jak i czytelników, że wy
cofanie agend państwa polskiego z tych terenów, nie oznacza bynajmniej przyłą
czenia ich na stale do Czechosłowacji.

Jednocześnie deklarował: „Nie zaniedbamy niczego w czasie obrad kongresu
pokojowego, aby w obronie południowych kresów stanęła wraz z polskimi góra
lami cala Rzeczpospolita Polska i aby wieść o naszych prawach do braci zza gór
dotarła do obradujących nad losem i granicami polskiego narodu. Pokrzywdze
nie nas przez oddanie obcym przeszło 100 tysięcznej ludności góralskiej byłoby
[...] zarzewiem nieprzyjaźni i walki z sąsiadami. Niechże więc Słowacy i Czesi

nam jej nie narzucają i w imię dobrych w przyszłości wzajemnych stosunków
niech sami, w obliczu kongresu, ułatwią zakończenie sporu”60.

Podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu polsko-czechosłowackiego sporu teryto
rialnego przy pomocy plebiscytu nastąpiło 11 września 1919 r. Od tego momen
tu, Zborowski zaczął poświęcać sporo miejsca w swych artykułach sprawom
referendum. Podkreślał, że decyzja o jego przeprowadzeniu jest bezsprzecznie
sukcesem Polaków, „zwycięstwem polskiej dyplomacji i polskiego narodu”,
odniesionym wbrew stanowisku Pragi. „Silne poparcie, jakiego użyczyły delega
cji polskiej na kongresie pokojowym rozliczne wiece, delegacja góralska w Pary
żu i stanowcza postawa społeczeństwa gotowego do krwawej rozprawy z Cze
chami61 - przeważyło szalę na naszą korzyść”. Jednocześnie przestrzegał: „Na

laurach jednak spocząć nam nie wolno. Nadchodzi dalszy okres walki - ostatni
lecz wymagający wysiłku i czujności”62.

O wynik plebiscytu był pewny. „Glosowanie musi wypaść na naszą korzyść -

pisał - byle tylko nie bać się i nie dać obałamucić czeskim mącicielom. [...] Bo

oni ze swej strony wytężą wszystkie siły, aby naszych spiskich i orawskich górali
zastraszyć i obałamucić. Tylko to może być dla nas groźne, bo prawdziwe uspo-

60 Ibidem.

61 Zborowski oraz inni polscy działacze spisko-orawscy posługiwali się wówczas nagmin
nie określeniem „Czesi”, podkreślając w ten sposób, zgodnie zresztą z rzeczywistością, że w nowo

powstałym państwie Czechów i Słowaków, ci pierwsi odgrywali decydującą rolę. Nie chciano

również, ze względów taktycznych, atakować bezpośrednio Słowaków, tym bardziej, że wielu

spośród nich było nastawionych propolsko, a także antyczesko. Faktycznie jednak konflikt o Spisz,
Orawę i Czadeckie byl przede wszystkim sporem polsko-słowackim, tak jak sporem polsko-
czeskim - problem Śląska Cieszyńskiego.

62 Jaz [J. Z b o r o w s k i], Paryski wyrok, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 38, 21 IX 1919.
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sobienie ludu polskiego na Spiszu i Orawie znamy”63.

Apelowa! także o poparcie i udział w akcji wszystkich tych, którzy mogliby
być tu użyteczni: „W ostatniej fazie walki o kresy, w podtrzymywaniu ducha [...]

Spiszaków i Orawiaków, pomocnym może być każdy, kto jest z nimi w styczno
ści - w pierwszym rzędzie, wy górale powiatów żywieckiego, myślenickiego,
nowotarskiego i Sądeczyzny. Spotykając się ciągle z gnębionym i straszonym
ludem Spiszą i Orawy wpływajcie nań, aby się nie lękał glosować tak, jak mu

serce każę. Dziś niech milczy jeszcze, ale gdy przyjdzie pora oddania głosów,
niech nawet najlękliwszy nie zawaha się zgłosić do nas, do Polski!”64.

Zborowski nie tylko nawoływał i przekonywał do opowiedzenia się za Polską,
ale także informował o istocie i zasadach zbliżającego się referendum. Obok

wielu rad i ostrzeżeń, uczulał glosujących, że należy się liczyć, zarówno podczas
przygotowań jak i samego plebiscytu, z różnego rodzaju aktami nacisku, oszustw

i manipulacji ze strony czynników czechosłowackich, na co wskazywał dotych
czasowy rozwój sytuacji65. Jego przewidywania okazały się niestety słuszne,

gdyż najbliższe miesiące przynosiły liczne tego przykłady, co zresztą Zborowski

odnotowywał na łamach „Gazety Podhalańskiej” i innych czasopism.
Demaskował m.in. sprawę pozornej demilitaryzacji terenów objętych plebi

scytem. Wojska czechosłowackie bowiem, po trwającej przeszło rok okupacji,
otrzymały od Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej polecenie opuszczenia
tego obszaru, co miało na celu ułatwić glosującym podjęcie nieskrępowanej de
cyzji podczas referendum. Jednakże rozkaz ten nie został w pełni wykonany,
gdyż w niektórych miejscowościach oddziały czechosłowackie stacjonowały
znacznie dłużej. Ponadto, pozostało tu wielu czasowo zdemobilizowanych żoł
nierzy i oficerów, udających cywilów. „Jakim prawem znaleźli się po wsiach i

miasteczkach, tego nikt nie zdoła wyjaśnić. Pobyt ich na obszarze plebiscyto
wym, obok Międzynarodowej Podkomisji - stwierdzał Zborowski - wywołuje
wrażenie bardzo ujemne. Orawcy i Spiszacy mają pełne prawo domagać się usu
nięcia natrętów”. Oprócz tego, zwracał uwagę na przebywające w wielu miej
scowościach bojówki, służące do rozbijania „polskich zgromadzeń i wieców”66.

„Czy potrzeba szerzej wspominać - pytał się Zborowski - o tłumach żandar
mów czeskich i strażnikach granicznych, o urzędnikach pocztowych, administra
cyjnych? To rzeczy znane już powszechnie, od dawna domagamy się ich usunię
cia. Niechaj obrazem obecnych stosunków' będzie stan choćby tylko w Piekiel
niku, wiosce leżącej tuż nad granicą; przed wojną nie było tu ani jednego żan-

63 Ibidem.

64 Ibidem.

65 [J. Zborowski], Co tojest plebiscyt, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 39, 28 IX 1919;

zob. również Czeskie gwałty na Spiszu i Orawie, [Nowy Targ] 1919, passim.
66 Jaz [J. Zb or o w s k i], Czeskie przygotowania, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 15, 11 IV

1920.
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darma, ani jednego «financa», dziś obozuje tutaj stale 20 czeskich żandarmów i

20 strażników granicznych. W Jabłonce oprócz urzędnika pocztowego znajdo
wało się jeszcze parę dni temu, a może i dotąd, [...] kilku telefonistów, należą
cych do armii czeskiej, a przeznaczonych do dozorowania listów i rozmów. Ta
kie stosunki nie są zupełnie wyjątkami, przeciwnie, im dalej od granicy, tym
więcej pamiątek po Czechach. Czy taki stan ma pozostawać nadal? Czy nadal

ucisk brutalnych władz czeskich - podkreślał z naciskiem Zborowski - będzie
gniótł naszą ludność orawską i spiską? Czy w tych warunkach można mówić o

swobodzie wypowiadania myśli i ujawniania woli?”67.

Obok poruszania tych problemów, występował przeciwko ograniczeniu,
wbrew polskim postulatom, obszaru plebiscytowego. Stal on na stanowisku, wraz

z większością polskich działaczy, że chociaż decyzja o przeprowadzeniu plebi
scytu jest momentem przełomowym w polskich staraniach o ziemię spiską i

orawską to jednak nie może to być końcem polskich zabiegów w tej sprawie. „Bo

póki głosowanie nie obejmie doliny Popradu - stwierdzał Zborowski - nie uwa
żamy walki za ukończoną”68.

Po paryskiej decyzji z 11 września 1919 r., powołano w Nowym Targu - ja
ko miejscowości posiadającej centralne położenie w stosunku do Spiszą i Orawy
- Główny Komitet Plebiscytowy Spisko-Orawski69. Gremium temu przypadlo w

udziale koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie kampanii plebiscytowej na

obszarze objętym glosowaniem. W jego skład wszedł oczywiście Juliusz Zbo
rowski, który po latach napisał o swojej ówczesnej działalności dosyć lakonicz
nie: „Podczas akcji spisko-orawskiej urzędował w 1920 r. w Nowym Targu Ko
mitet Plebiscytowy. Kierowałem w nim «resortem» prasowo-propagandowym”70,
będącym faktycznie poszerzoną redakcją „Gazety Podhalańskiej”71. W Biurze

Prasowym, bo tak się formalnie ów „resort” nazywał, pracowali także Jan To-

67 Ibidem.

68 „Echo Tatrzańskie”, nr 18,25 X 1919.

69 Przewodniczył mu dr Walery Goetel, a poza tym w jego skład weszło wielu znanych

działaczy, wśród nich m.in: dr Jan Tomasz Dziedzic, dr Michał Grażyński, Feliks Gwiżdż, ks.

Ferdynand Machay, ks. Antoni Sikora, dr Jan Bednarski. Por. E. O r 1 o f, Orawa i Spisz w latach

1918-1920, [w:] Spisz i Orawa. W 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem,

praca zbiór, pod red. T . M. Trajdosa, Kraków 1995, s. 22; i in.

70 Jak należy przypuszczać, zdawkowy charakter tej infonnacji, wynikał z faktu, że została

ona sformułowana czasach PRL-u, kiedy działalność narodowa była szczególnie krytycznie oce
niana przez władze. Por. J . Zborowski, Z dziejów ludoznawstwa i muzealnictwa na Podhalu:

Sekcja Towarzystwa Tatrzańskiego (1911-1919) [w:] „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Kra
kowie”, t. 6, 1976, s. 47 .

J. Zborowski. Pisma Podhalańskie, t.2,.... op.cit., s. 173.
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107. Św. Kazimierz królewicz

masz Dziedzic i Feliks Gwiżdż72 oraz trzech współpracowników: Władysław
Semkowicz, ks. Ferdynand Machay i ks. Antoni Sikora. Spośród nich, Zborowski

wysoko sobie cenił zwłaszcza pomoc tego ostatniego.
Działalność Biura Prasowego odgrywała w przygotowaniach do plebiscytu

bardzo istotną rolę. Tutaj bowiem koncentrowała się większość spraw związa
nych z polską agitacją plebiscytową, a także zwalczaniem agitacji czecho
słowackiej. Tak więc efekty pracy tej komórki decydowały w znacznym stopniu
o nastrojach opinii publicznej na Spiszu i Orawie, a co za tym idzie o wyniku
referendum.

Biuro zajmowało się propagandą z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
wówczas form przekazu, a więc przy pomocy „słowa drukowanego”, „mówione
go” oraz „obrazu”. W tej pierwszej dziedzinie, „filarem propagandowym”73 akcji

72 F. Gwiżdż, wówczas w stopniu podporucznika Wojska Polskiego, pełnił jednocześnie
funkcję kierownika Wojskowego Biura Propagandy, z którym Biuro Prasowe Komitetu ściśle

współpracowało. Zob. MT-ZA, sygn.AR/291, k. 175, mps, Sprawozdanie z akcji Głównego Komi
tetu Plebiscytowego w Nowym Targu, za czas od 23 X do 3 XI1919.

73 W. G o e t e 1, Dziesięciolecie przyłączenia i zagadnienie przyszłości Spiszą i Orawy, [w:]

„Wierchy”, t. 8, 1930, s .34.
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stała się „Gazeta Podhalańska”, posiadająca nakład 2200 egzemplarzy. Był to

zresztą najlepszy w jej dziejach okres pod względem podstaw materialnych, gdyż
otrzymywała wówczas znaczne wsparcie finansowe od społeczeństwa i rządu
polskiego74.

Przodująca rola „Gazety” w tej akcji wynikała z faktu, że ukazywała się już
ona od siedmiu lat i posiadała ugruntowaną pozycję w środowisku oraz spore

osiągnięcia w procesie budzenia polskiej świadomości narodowej na Górnych
Węgrzech, gdzie miała prawie tysiąc stałych czytelników , dzięki czemu mogła
spełniać rolę „pomostu” informacyjnego na tamte tereny76. Poza tym, w nie

mniejszym zakresie, „Gazeta” oddziaływała na Podhale, zabiegając o zjednanie
dla sprawy spisko-orawskiej miejscową opinię publiczną. Postępowała tak zgod
nie ze wcześniej przyjętą zasadą, że kwestię przyłączenia Spiszą i Orawy do Pol
ski należy wiązać z problematyką podhalańską77. Zborowski stal na stanowisku,

że nawet podczas przygotowań do plebiscytu konieczne jest utrzymywanie pod
halańskiego charakteru pisma i zajmowanie się wszelkimi przejawami życia na

Podhalu78.

Taki program „Gazety” nie był jednak przez wszystkich członków Komitetu

Plebiscytowego aprobowany bez zastrzeżeń. Kilku z nich, w tym przede wszyst
kim ks. Ferdynand Machay, Feliks Gwiżdż i dr Józef Diehl - a więc osoby cie
szące się dużym autorytetem - uważało, że do chwili zakończenia plebiscytu
należy koncentrować się wyłącznie na zagadnieniach z nim związanych. Na co

Zborowski replikował, że gdyby „Gazeta” ograniczyła się jedynie do takiej te
matyki to by straciła wielu czytelników, gdyż nawet inteligencja, dotąd szczerze

życzliwa, znudzona monotonnością pisma, zaczyna „przebąkiwać”, że są pro
blemy ważniejsze od sprawy Spiszą i Orawy”, którą „rozdmuchano” do nieby
wałych rozmiarów, „ze szkodą dla Gdańska, Śląska i Mazurów, chłop zaś rozgo
rycza się egoistycznie, że i ten papier ino lo Spisa i lo Orawy, a dla Podhala ani

gazety. Lekceważyć zaś nawet ludzkiej głupoty nie można, skoro chcemy, aby

74 S. Klemensiewicz, Dzieje prasy podhalańskiej, [w:] „Glos Podhala”, nr 9, 25 II

1934; J. Zborowski. Pisma Podhalańskie, t. 2 . .. .. ..op.cit., s. 173; MT-ZA, sygn. AR/NO/21, nr

11, rps, List K. Przerwy Tetmajera do J. Zborowskiego, Kraków 21 IV 1919.

75 [F. G w i ż d ż ], Dzień spisko-orawski w Zakopanem, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 31,

2 VH[ 1914; BJ-ZR, sygn. 6436, t.l, k. 248, rps, List F. Gwiżdża do J. Bednarskiego, Nowy Targ
14 II 1914; MT-ZA, sygn.AR/291, k. 226, mps, Charakterystyka działalności J. Bednarskiego w

latach 1897-1920, [b.d.].
76 MT-ZA, sygn. AR/Zb./172, b. pag., rps, List ks. H. Weryńskiego do J. Zborowskiego,

Szczawnica 27 X 1918.

77 BJ-ZR, sygn. 6436, t. 4, k.36, mps, Pismo J. Zborowskiego do Dyrekcji Podhalańskiej

Spółki Wydawniczej, Nowy Targ 9 III 1920.

78J.Zborowski.PismaPodhalańskie,t.2,..., op.cit., s. 174.
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opinia w Polsce twardo stanęła przy prawach do Spiszą i Orawy”79.
Zborowski był więc pewny słuszności dotychczasowej linii pisma i dlatego

nie zamierzał jej zmieniać. W przypadku natomiast, gdyby została ona odrzuco
na, miał zamiar ustąpić ze stanowiska redaktora80. Na szczęście, dzięki poparciu
jakiego mu udzielił patron „Gazety” - dr Jan Bednarski, do tego nie doszło.

Obok „Gazety Podhalańskiej”, drugim prasowym organem propagandowym,
jeszcze bardziej wyspecjalizowanym, stały się „Nowiny Spisko-Orawskie”, uka
zujące się nieregularnie, w nakładzie 4000 egzemplarzy, od listopada 1919 r. do

lipca 1920 r.81 Pismo to założył Zborowski i on je też redagował82. Celem „No
win” było dotarcie z odpowiednią argumentacją głównie do ludności wiejskiej
Spiszą i Orawy. Dlatego też zawierały one łatwe i na ogól krótkie teksty, pisane
gwarą góralską83.

Ponadto, Biuro Prasowe wydawało broszury i odezwy w języku polskim (w
tym w gwarze góralskiej) oraz słowackim, niemieckim, węgierskim, francuskim i

angielskim, z których część była drukowana w Nowym Targu, a część w Krako
wie i innych miastach. Nakłady poszczególnych tytułów broszur były zróżnico
wane, w zależności od ich znaczenia propagandowego, i wahały się od 4 do 10

tysięcy egzemplarzy. Biuro zajmowało się również formami agitacji wizualnej,
tj. opracowywaniem i publikowaniem plakatów oraz map. Organizowało także

wiece, festyny i przedstawienia, co można by nazwać stosowaniem słowa „ży
wego”, a także „obrazu” w oddziaływaniu propagandowym84. Istotną rolę w

przygotowaniach do plebiscytu odgrywały też osobiste kontakty polskich działa
czy z mieszkańcami Spiszą i Orawy, które stanowiły doskonalą okazję do wy
szukiwania tam wpływowych i dobrze usposobionych do Polski osób, podejmu

jących się prowadzenia agitacji na miejscu85.
Poza tym, kierowana przez Zborowskiego komórka wykonywała szereg in

nych, bardzo ważnych zadań i czynności, niezbędnych w działalności propagan
dowej. Otóż, przygotowywała dla dziennikarzy wycieczki na teren plebiscyto-

79 BJ-ZR, sygn. 6436, t. 4, k. 36, mps. Pismo J. Zborowskiego do Dyrekcji Podhalańskiej

Spółki Wydawniczej, Nowy Targ 9 III 1920.

80 Ibidem.

81 W sumie wyszło drukiem 21 numerów, 6 - w 1919 oraz 15 - w 1920 r.

82 MT-ZA, sygn. AR/291, k. 174, mps, Sprawozdanie Biura Prasowego Głównego Komi
tetu Plebiscytowego w Nowym Targu, od dnia 6 X do 2 XI 1919.

83 Ich autorami byli: Piotr Borowy, ks. Józef Buroń, Filip Czekowski, Józef Długosz, Jan

Tomasz Dziedzic, Józef Kois, Eugeniusz Machay, ks. Ferdynand Machay, ks. Antoni Sikora, ks.

Franciszek Urway, Jędrzej Waradzyn, ks. Henryk Weryński, Juliusz Zborowski, Kazimierz So
snowski, Wojciech Halczyn i Wojciech Lorencowicz.

84 MT-ZA, sygn. AR/291, k. 174, mps, Sprawozdanie Biura Prasowego Głównego Komi
tetu Plebiscytowego w Nowym Targu, od dnia 6 X do 2 XI 1919.

85 MT-ZA, sygn.AR/291, k. 175, mps, Sprawozdanie z akcji Głównego Komitetu Plebi

scytowego w Nowym Targu, za czas od 23 X do 3 XI 1919.
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wy86. Zajmowała się ponadto przeglądaniem na bieżąco prasy polskiej, pod ką
tem tematyki spisko-orawskiej i słowackiej. Gromadziła czecho-slowackie publi
kacje propagandowe, w celu ewentualnego wykorzystania ich w kontragitacji, a

także materiały dokumentujące dzieje odrodzenia narodowego na Spiszu i Ora
wie87. Od listopada 1919 r., przygotowywała informacje i artykuły do prasy pol
skiej oraz Polskiej Agencji Telegraficznej. Sporządzała także cotygodniowe
sprawozdania dla władz polskich o sytuacji na terenach plebiscytowym. Prowa
dziła centralny skład materiałów propagandowych oraz przekazywała je do nad
granicznych placówek plebiscytowych88, skąd były dalej kolportowane89. Po
nadto, kontynuowała, rozpoczętą pod koniec XIX stulecia, akcję zaopatrywania
Spiszaków i Orawiaków w literaturę polską, z myślą o pogłębianiu ich uświado
mienia narodowego90.

Oceniając rolę Juliusza Zborowskiego w akcji spisko-orawskiej, należy pod
kreślić, że należał on do jej głównych filarów, obok takich postaci, jak Jan Bed
narski, ks. Ferdynand Machay, czy Walery Goetel. Jego zasługi na tym polu są

bezsporne. Zwłaszcza gdy chodzi o wkład, zarówno organizacyjny jak i meryto
ryczny, w polską propagandę plebiscytową, prowadzoną w latach 1919-1920, a

także redagowanie od początku 1918 do września 1920 r. „Gazety Podhalań
skiej”, realizującej program pracy „budzicielskiej” na Górnych Węgrzech. Dal

się w tej działalności poznać nie tylko jako świadomy swych powinności patriota
polski, ale również wytrawny znawca stosunków etnicznych na pograniczu pol
sko-słowackim oraz przeszłości i kultury ludowej tych terenów. Jako autor, był
doskonałym stylistą, posługującym się, gdy trzeba, soczystym językiem polemi
sty, a także potrafiącym napisać tekst gwarą.

Można powiedzieć, iż data: 28 lipca 1920 r. - kiedy przedstawiciele zwycię
skich mocarstw, po uprzednim odwołaniu plebiscytu, podjęli decyzję o podziale
spornych terenów między Polskę i Czechosłowację - stała się dla Zborowskiego
w kwestii spisko-orawskiej jedynie kresem jego działalności politycznej i publi
cystycznej91, nadal bowiem owe zagadnienie było mu bardzo bliskie. Wyrażało

86 BJ-ZR, sygn. 6436, t. 4, k. 35-36, mps, Pismo J. Zborowskiego do Dyrekcji Podhalań

skiej Spółki Wydawniczej, Nowy Targ 9 III 1920.

87 Ibidem.

88 Tj. m.in. w Piwnicznej, Krościenku, Czarnym Dunajcu i Żywcu.
89 MT-ZA, sygn. AR/291, k. 174, mps, Sprawozdanie Biura Prasowego Głównego Komi

tetu Plebiscytowego w Nowym Targu, od dnia 6 X do 2 XI1919.

90 BJ-ZR, sygn. 6436, t. 4, k. 35, mps, Pismo J. Zborowskiego do Dyrekcji Podhalańskiej

Spółki Wydawniczej, Nowy Targ 9 III 1920.

91 Chociaż opublikował jeszcze kilka artykułów o tym wydźwięku na temat sprawy spisko-

orawskiej. Zob. J . Zborowski, Ugoda z Czechami a sprawa Jaworzyny, [w:] „Gazeta Żako-
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to się chociażby w tym, że opublikował jeszcze szereg artykułów na ten temat92.

W dalszym ciągu utrzymywał też kontakty z działaczami spisko-orawskimi. Po
nadto, uczestniczył w organizowaniu Orawskiego Parku Etnograficznego w Zu
brzycy Górnej93. Należy także zwrócić uwagę na kapitalną, dzięki zabiegom

Zborowskiego, obecność problematyki południowych kresów Polski w zbio
rach94 i wydawnictwach95 Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, którego był
dyrektorem od 1922 do 1965 r.

Juliusz Zborowski’s Participation in the Activities in the Region of Spisz and Ora
wa, 1913-1920

Professor Juliusz Zborowski (1888-1965), a linguist and folklore expert who specialised in the

folk art of the Podhale region, was the Director of the Tatra Museum in Zakopane for many years.
Prior to his appointment in 1922, he was active in 1913-1919 stimulating national identity among
the Polish population of Upper Hungary (Slovakia), and then in 1919-1920 preparing tire plebiscite
in Spisz and Orawa which was to decide about partitioning these territories between Poland and

Czechoslovakia. He combined his social and political activities with research. In 1913 he madę his

first contact with the local Polish people who lived in the Hungarian part of the Tatras when he

reached the village of Orawka in the Orawa region. Zborowski’s activities among tire Polish po
pulation of Spisz and Orawa took various forms, for instance he worked in a number of organisa-
tion and societies, like the Folklore Section of the Tatra Society (from 1913), and in many commis-

sions and committees, like the Committee for the Defence of Podhale, Spisz and Orawa. His gre-
atest contribution to tire cause was Iris work as a joumalist and editor of Gazeta Podhalańska

(1918-1920), which was founded for tire purpose of stimulating Polish national identity among the

highland population which lived south of tire border. He was also the manager of the Press Office

which was linked with the Chief Spisz and Orawa Plebiscite Committee in Nowy Targ. It co-

ordinated and conduced plebiscite activities in the plebiscite area. In this capacity Zborowski foun
ded and published a propaganda paper, Nowiny Spisko-Orawskie.

piańska”, nr 15, 1921; tegoż, O nową granicę na Spiszu, [w:] „Gazeta Wieczorna”, nr 5797, 1921;
tegoż, O nową granicę na Spiszu i Orawie, ibidem, nr 5870, 1921; oraz tegoż, Plebiscyt i sprawa

Jaworzyny, [w;] „Gazeta Podhalańska”, nr 22, 1922.

92 Zob. J . Zborowski, Lubor Niederle, [w:] „Gazeta Zakopiańska”, nr 20, 1 HI 1922;

tegoż, Wystawa wyrobów ludowych na Orawie, [w:] „Gazeta Zakopiańska”, nr 21, 15 HI 1922;
tegoż, Orawa - ziemia biednych i zapomnianych, [w:] „Kurier Poznański”, nr 171, 1928; tegoż,
Dworek Moniaków w Zubrzycy Górnej na Orawie własnością Państwa, [w:] „Ziemia”, nr 9-10,
1937; tegoż, O nazwę Jaworzyny, [w:] „Zakopane”, nr 2, 1939; tegoż, Kieżmarska odezwa z 1848

roku, [w:] „Wierchy”, t.24, 1955; i in.

93 Zob. np. J. Pi Ich owa, Dziwne losy dworów naszych, [w;] „Orawa”, nr [31], 1933,

s. 59-69.

94 Począwszy od obrazów na szkle, strojów, narzędzi i sprzętów domowych, po fotografie i

dokumenty. Por. np. W. Milewski, Materiał z akcji spisko-orawskiej gromadźmy w Muzeum

Tatrzańskim, [w:] „Gazeta Podhalańska”, nr 33, 17 VIII 1930.

95 T. E . M o d e 1 s k i, Spoty o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spiszą
(w. XIII-XVUI), Zakopane 1928; W. Semkowicz, Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa

Górnej Orawy, ęz. 1: Dokumenty, Zakopane 1932 i cz..2.\ Listy i akta. Zakopane 1939.
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HENRYK JOST

WSPOMNIENIA O JULIUSZU ZBOROWSKIM
I MUZEUM TATRZAŃSKIM W CZASIE OKUPACJI

NIEMIECKIEJ 1939-1945

Mimo, że od wybuchu II wojny światowej minęło przeszło pól wieku, w pa
mięci Polaków, którzy ją przeżyli okres okupacji jest koszmarnym wspomnie
niem. Młodsze pokolenia znają okres wojny i okupacji jedynie z relacji i wspo
mnień starszych, a także z szeregu pozycji literatury.

Nieodżałowanej pamięci znawca Podhala i góralszczyzny, długoletni dyrektor
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Juliusz Zborowski, był instytucją, żywą
encyklopedią Zakopanego i ziemi podhalańskiej. W czasie okupacji niemieckiej
pełnił również w ciężkich warunkach swe obowiązki dyrektorskie. Lata wojenne
były dla Zborowskiego wyjątkowo uciążliwe. Chęć stworzenia „narodu góral
skiego” przez okupantów, w czym pewną rolę musialo z racji swej istoty odegrać
Muzeum Tatrzańskie1 wyznaczała dyr. Zborowskiemu konieczność pokonywania
w swym postępowaniu szeregu trudności i przeszkód. Musial być niesłychanie
ostrożny. Z jednej strony istniała potrzeba dbania o zasoby muzealne, gromadze
nie różnych dokumentów okupacyjnych, z drugiej zaś wobec tworzenia „Gorale-
nvolku”, unikanie współpracy i jakiegokolwiek zaangażowania z władzami nie-

1 W elaboracie, ułożonym przez dra Henryka Szatkowskiego, firmowanym przez klikę Wa
cława Krzeptowskiego, przekazanym w grudniu 1939 r. generalnemu gubernatorowi Hansowi

Frankowi, czytamy: „Pamiątki i zabytki naszej kultury ludowej, skarbnica naszej przeszłości i

odrębności plemiennej, są zawarte w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, które jest prawdziwym
Muzeum naszej Ojczyzny. Dlatego też prosimy, by Muzeum to zostało otoczone odpowiednią
opieką, a ponieważ od czasu kiedy władze polskie przestały łożyć na jego utrzymanie, Muzeum

pozostaje bez środków, pozwalamy sobie prosić, ażeby piecza nad tym Muzeum została powierzo
na miastu Zakopanemu, dla którego Muzeum to i tak stanowi wielką ozdobę. Ze swej strony
oświadczamy pełną gotowość udzielenia w tej dziedzinie Zarządowi Miasta pełnej pomocy.”
O memoriale tym wspomina Czesław Madajczyk (por. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w

okupowanej Polsce. Warszawa 1970, T. I . s. 459.
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mieckimi, które - trzeba powiedzieć - uznawały jego doskonalą znajomość re
gionu Podhala. To wszystko było niesłychanie trudne.

Pogląd Zborowskiego na zagadnienie „Goralenvolku” ilustruje jego notatka:2

Leczykiewicz przypuszcza, że koncepcja „góralskiej narodowości” (Goralenvolk) powstała w

Niemczech, najprawdopodobniej jeszcze przed najazdem na Polskę. Przypuszczenie jest trafne.

Najeźdźcy przyszli z zasadniczym planem oderwania górali od polskiego społeczeństwa. Już w

pierwszych dniach po zajęciu Podhala, gdy kilkunastu żandarmów dokonało rewizji budynku Mu
zeum Tatrzańskiego, dowiedziałem się od ich komendanta, że górale nie są Polakami. Pamiętam że

już podczas pierwszej wojny światowej czytałem niemieckie wywody o narodach dawnej Polski:

Polakach, Mazurach, Ślązakach, góralach itd. Początkowe zachowanie się władz niemieckich

wskazywało, że plan wyodrębnienia górali nie byl jeszcze sprecyzowany. Ale rychło miejscowa
renegaci, znający tubylczą ludność i stosunki na Podhalu, poddali dokładniejszy program separaty
stycznej akcji. Koniec września i październik 1939 roku są okresem, w którym ustalono ten pro
gram. Dzień 7 listopada, w którym delegacja góralskich renegatów złożyła hołd gubernatorowi
Frankowi na Wawelu, był widomym znakiem ustalenia kierunku działalności. Fakty świadczą, że

koncepcja «góralskiej narodowości» powstała już przed wybuchem wojny, że już w ostatnich

tygodniach przed inwazją, starano się przygotować podatne podłoże dla tej koncepcji wśród zako
piańskiej góralszczyzny. Na parę dni przed najazdem Stanisław Sobczak „Johymów”, zakopiański
rzeźbiarz i ceramik, bardzo zdeprymowany powtórzył mi niedawną rozmowę z Andrzejem Krzep
towskim z ulicy Kościeliskiej. Jak się wkrótce okazało, ten Krzeptowski po inwazji wystąpił w roli

jednego z „Ftihrerów” Goralenvolk. Ze wszystkich „wodzów” byl on najsprytniejszy i najinteli
gentniejszy. Rozmówca Sobczaka ostrożnie i całkiem widocznie, nie ujawniając wszystkiego co

miał na myśli, zaczął utyskiwać i ubolewać, że Polska musi przegrać wobec niemieckiej potęgi, że

Hitler zajmie cały kraj, który raz na zawsze pozostanie w niemieckich rękach, polska ludność

będzie narażona na groźne następstwa, dlatego górale muszą myśleć o sobie, muszą pogodzić się ze

zwycięzcą i żyć pod jego opieką. Sobczak byl tak wstrząśnięty i zaskoczony tą wypowiedzią, że

tylko wspomniał o zwycięskiej polskiej armii, wstydząc się, że inteligent-góral wystąpi! z takim

wywodem; dopiero po kilku dniach powtórzył mi treść rozmowy, która zawierała niemal program

przyszłego Goralenvolk, program jakby autonomicznego tworu pod niemieckim protektoratem.
Było oczywiste, że działa w Zakopanem zakonspirowana niemiecka agitacja.

Na temat Zakopanego w czasie okupacji Zborowski napisał podstawowy ar
tykuł, noszący tytuł To i owo z czasów okupacji pod Tatrami, który został opu
blikowany we „Wierchach”3. Jest to najciekawsze opracowanie, ujmujące całość

spraw okupacyjnych, często zabarwionych anegdotą, w najbardziej ogólnych
zarysach. Mimo drobnych błędów i nieścisłości, było to pionierskie opracowanie
o charakterze wszechstronnym. Miał być to wyjątek z dłuższej całości. Niestety
zamysł ten nie został zrealizowany.

Zborowski prawie nie oddalał się z budynku Muzeum. Przebywał w swoim

gabinecie na I piętrze budynku. Notował skrzętnie na różnych skrawkach papieru

2 Notatka cytowana w liście z dnia 13 11978 r. Jerzego Darowskiego, Ewy Gawąd i Amiy
Liscar do tygodnika „Relax” wychodzącego w Chicago (USA). Sylwester Leczykiewicz (1909-
1967) ps. Mohort byl nauczycielem, działaczem konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego. Autor

opracowania: Konfederacja Tatrzańska. Warszawa 1967 (wyd. 2: 1976).
3 „Wierchy” R 17: 1947 s. 150-167.
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108. Juliusz Zborowski

wiadomości dotyczące najróżnorodniejszych spraw, czerpane od ludzi doń przy
chodzących. A było ich dużo. Wiadomości te, nie tylko z terenu samego Zakopa
nego lecz i z okolic, nie były częstokroć dokładne a w wielu wypadkach pocho
dziły „z drugiej ręki”.

Inwigilacja ze strony zakopiańskiej placówki Gestapo (Der Kommandeur der

Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Krakau - Grenzpolizeikommissariat
Zakopane), sprawiła że jego ostrożność była daleko posunięta. Warto przypo
mnieć, że aczkolwiek Zakopane leżało na terenie tzw. Generalnego Guberna
torstwa (Generalgouvernement) utworzonego z części ziem polskich, nie włączo
nych do Rzeszy, to nosiło charakter niemieckiego miasta. Przebywała tu znaczna

liczba Niemców. Niemcy bowiem, dzięki dużej bazie domów wypoczynkowych,
pensjonatów i sanatoriów, urządzili tu po wyrzuceniu Polaków, swoje centrum

wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla żołnierzy sił lądowych, lotnictwa i marynarki
(tej ostatniej w najmniejszym stopniu).

Uwagę Niemców zwróciło duże zużycie prądu elektrycznego w budynku Mu
zeum. Dyrektor Zborowski ogrzewał swój gabinet grzejnikiem elektrycznym, a

gotowanie odbywało się również na prądzie elektrycznym. Były w ogóle wielkie

trudności z opalem i jego zdobyciem. Prąd elektryczny dla Muzeum byl dotowa-
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ny przez Zarząd Miejski (w czasie okupacji Komisariat Miasta), który dyspono
wał swoją elektrownią miejską. Niemcy podejrzewali Zborowskiego, że na tere
nie budynku muzealnego istnieje tajna drukarnia, stąd pochodzi duże zużycie
prądu. Tymczasem nic nie znaleziono, mimo szczegółowego przeszukania całego
gmachu.

Jak wielu mieszkańców Zakopanego, gdzie jak wiadomo zimy były ostre i

długie, wobec wielkiego braku opalu, Zborowski sprawił sobie do ogrzewania
mieszkania piec „trocinowy”. W trociny można było stosunkowo łatwo zaopa
trzyć się w tartaku „Zwierzyniec”, rozbudowanym bardzo przez Niemców

(Hobag - Holzbaugesellschaft), eksploatujących rabunkowo lasy tatrzańskie. Te

blaszane piecyki, „trociniaki” cieszyły się dużym powodzeniem. Codziennym
obrządkiem było „nabijanie” wkładu. Po rozpaleniu żarzyły się pomału trociny i

piecyk promieniował upragnionym ciepłem przez wiele godzin. „Nabijał” piecyk
zwykle zaufany woźny muzealny (zmarły po wojnie) Stanisław Duchnik, ale

czasem także sam dyrektor.
Zborowski musiał myśleć o swym bezpieczeństwie. Na zajmowanym stano

wisku dyrektora Muzeum Tatrzańskiego był osobą eksponowaną wśród społe
czeństwa polskiego. Przez cały czas okupacji gromadził różne ukazujące się
niemieckie publikacje, dotyczące Zakopanego, Tatr oraz Podhala, których zresztą
nie było dużo, ale niejednokrotnie zdobycie ich było problemem. Gromadził

również materiały, dotyczące „Komitetu Góralskiego” (Goralisches Kommitee),
wycinki prasowe z wydawanych przez Niemców dzienników: „Goniec Krakow
ski” i „ Krakauer Zeitung”, dotyczące tutejszego terenu, ogłoszenia okupanta.

Dyrektor Zborowski nie należał do żadnej tajnej organizacji. Nikt też nie pró
bował go do takiej wciągnąć. Domyślał się jedynie, że w tak eksponowanym i

trudnym - bo przebywało tu wielu Niemców - terenie istnieją takie.

Zborowskiego znałem od kilku lat. Poznałem go jeszcze przed wybuchem
wojny, jako kilkunastoletni uczeń gimnazjalny. Przed wybuchem wojny zdałem

maturę. Mimo różnicy wieku, darzył mnie sympatią i zaufaniem. Gdy po kampa
nii wrześniowej i udziale w obronie Warszawy wróciłem do Zakopanego ostat
niego października 1939 r. dyrektor spytał mnie - znając moje zainteresowania

fotografią - czy zrobiłem jakieś zdjęcia z broniącej się stolicy. Nie było na to

niestety warunków.

Kiedy w maju 1941 r. rozpocząłem pracę w Wydziale Budowlanym Zarządu
Miejskiego (Stadtbauamt) zacząłem się stykać z dyrektorem Zborowskim dość

często. Od jesieni 1941 r. prowadziłem tam wspólne z Jadwigą Korczyńską
(później zam. Słomczyńską) ciemnię fotograficzną oraz archiwum fotograficzne,
po dr Hannie Jędrzejewskiej, która została przez Niemców wysiedlona z Zako
panego. Był to dość ważny dział „Budowlanki”, dokumentujący stan zabudowy
Zakopanego, rozbiórki budynków, zmiany zagospodarowania itd. Zborowski

pożyczył nam aparat do powiększeń (jeden z pierwszych modeli Leitz-Valoy),
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będący własnością Muzeum. Z aparatu tego korzystaliśmy do końca okupacji.
Wykonywałem na nim mapy „sztabówki” (setki) - przekazywane partyzantom w

Gorcach. Były nie najgorszej jakości, mimo dość prymitywnych, choć wielce

pracochłonnych, metod ich sporządzania. Kilkakrotnie prosił mnie dyrektor o

zrobienie różnych zdjęć, odbitek i powiększeń co oczywiście z wielką przyjem
nością uskuteczniałem, jako że ciemnia muzealna była nieczynna i ze względu na

brak pieniędzy nie były kupowane dla niej papiery fotograficzne i odczynniki,
natomiast ciemnia „Budowlanki” dysponowała takimi materiałami.

Z wykonywanych w czasie okupacji w drakami „Polonia” (która zresztą no
siła tę nazwę przez cały okres okupacji) Jana Trybuły, wszystkich druków z na
kazu okupanta, jeden egzemplarz był odkładany dla Muzeum Tatrzańskiego.
Prosił o to dyrektor. Dzięki temu Muzeum dysponuje kompletem ogłoszeń i za
rządzeń niemieckich z tutejszego terenu. Odkładane były nie tylko ogłoszenia o

wykonywanych wyrokach śmierci na zakładnikach - mieszkańcach Podhala, ale

także o obowiązkowych dostawach mleka, żywca czy też różnych zarządzeniach
okupanta, które zaostrzały przepisy, dotyczące normalnego życia Polaków.

Na początku okupacji stworzył Zborowski możliwość zatrudnienia w Mu
zeum Janowi Reychmanowi, wybitnemu orientaliście, późniejszemu profesorowi
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentowi zakopiańskiego Gimnazjum. Byl on

współautorem - wraz z bratem Stefanem, architektem (poległym na naszym wy
brzeżu we wrześniu 1939 r.), bardzo cennej, wydanej przez Muzeum Tatrzańskie

w 1937 r. z inspiracji Zborowskiego pracy, noszącej tytuł: Przemyśl wiejski na

Podhalu. Płynęła w nim także krew żydowska i musial, jak to mówiono w żargo
nie okupacyjnym „stlenić się” z Warszawy. W Muzeum Tatrzańskim Reyclunan
porządkował archiwalia, bibliotekę oraz materiały rękopiśmienne. W r. 1941

obawiając się prześladowań przedostał się przez góry na Węgry, gdzie pracował
społecznie w szeregach wychodźstwa polskiego. W ucieczce tej pewnej pomocy
udzielił mu Zborowski.

Dzięki Zborowskiemu „Grand Hotel - Muzeum Tatrzańskie” dal w czasie

okupacji schronienie kilku osobom, przez krótki czas trwania pobytu. Zakopane
było zarządzeniem komisarza miasta tzw. „Sperrgebietem” czyli obszarem za
mkniętym. Na pobyt jakiejkolwiek długości trzeba było uzyskać specjalne ze
zwolenie od komisarza miasta. Kilkakrotnie przebywali w pokojach „Grand-
Hotelu” Niemcy, którzy zajmowali się etnografią, ludoznawstwem, geologią i

„wprosili” się na silę do dyrektora na kilkudniowy pobyt w Muzeum w celach

naukowych. Różni naukowcy oraz pseudonaukowcy niemieccy, będąc w Zako
panem, kontaktowali się z Muzeum. Zborowski, mówiący płynnie po niemiecku
- jako że studiował także na uniwersytecie w Lipsku - musial ich objaśniać i

oprowadzać po zbiorach muzealnych, jak również udzielać różnych informacji i

wskazówek.
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109. Drzwi wejściowe do Muzeum Tatrzańskiego - okres okupacji niemieckiej

W strażnicy pożarnej, która stała kolo starego, drewnianego kościółka przy

ulicy Kościeliskiej istniało dużo dawnych akt gminy zakopiańskiej, starych
ksiąg. W r. 1940 Niemcy nakazali budynek rozebrać. Była to niewielka budowla,
częściowo murowana (parter) częściowo drewniana (piętro), o dwóch boksach

garażowych. Przybudowana była do wysokiej, murowanej z cegły wieży. Dy
rektor Zborowski wiedząc o cennej zawartości materiałów archiwalnych w roz
bieranej strażnicy, chcial je uratować i przewieźć do Muzeum, jako że był to

niesłychanie wartościowy materiał historyczny i obyczajowy. Wysłany wóz z

koniem, po odbiór tych materiałów - zastał pustkę. Prawdopodobnie sąsiad bu
dynku strażnicy (Andrzej Krzeptowski), który cieszył się zaufaniem i względami
Niemców, zabrał wszystko na przemiał. Ponieważ takim był, interwencja Zbo
rowskiego w tej sprawie w zarządzie miejskim u inspektora miejskiego Wilhelma

Papenhoffa nie dala żadnych rezultatów.

Niemcy chętnie zwiedzali Muzeum Tatrzańskie. Ponieważ Zakopane jak już
powiedziano było ośrodkiem wypoczynkowo-rekonwalescencyjnym dla żołnie
rzy, przeto ruch zwiedzających był stosunkowo duży. Wszystkie napisy pod eks
ponatami w języku niemieckim - były tymczasowe. Wykonywał je pracujący
jako wykładowca w „Berufsfachschule fiir goralische Yolkskunst” (Szkoła za-
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wodowa dla góralskiej sztuki ludowej) Kazimierz Szabłowski, wówczas student

III roku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, zasłużony w zako
piańskim tajnym nauczaniu, po wojnie adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej w

Krakowie.

W pierwszych miesiącach roku 1940 Muzeum Tatrzańskie zostało uznane ja
ko placówka państwowa. Nosiło nazwę „Staatliches Tatra-Museum”. Było pod
porządkowane działowi nauki urzędu gubernatora dystryktu krakowskiego. Po tej
zmianie warunki finansowe dyrektora Zborowskiego nie poprawiły się. Wegeto
wał wraz z żoną p. Inną i córką Izabelą (Maciupina), bo poza niesłychanie ma
łymi przydziałami „kartkowymi” przecież wszystkie artykuły żywnościowe trze
ba było kupować „w pasku” po bardzo wysokich cenach; wiele z nich było dla

przeciętnie pracującego Polaka nieosiągalnych. Pani Inna Zborowska, jak ogól
polskich kobiet „wyczarowywała” różne potrawy' z niewielkiej, bardzo skromnej
bazy żywnościowej. To było tnidne. Żyli bardzo skromnie. Dyrektor sporo palił,
przeważnie mieszanki różnych tytoniów, machorkę nie najlepszej jakości. Jako

wielki amator herbaty i w mniejszym stopniu kawy, korzystał z różnych namia
stek, mieszanek ziołowych, karmelu. Mieszanki te przyrządzał niejednokrotnie
sam.

Na ręce Zborowskiego, od podziemnych władz polskich (Delegatura Rządu)
były kilkakrotnie przekazywane pewne sumy pieniędzy, skromne zresztą, gwoli
pomocy materialnej - do rozdziału - polskiemu światowi kultury i nauki, który' w

ciężkich warunkach okupacyjnych głodował. Między innymi niewielkie zasiłki z

tego funduszu otrzymywał kilkakrotnie emerytowany, zasłużony wielce, długo
letni dyrektor Szkoły Zawodowej Przemyślu Drzewnego - Stanisław Barabasz.

Trudne warunki bytowania w okresie okupacji zmuszały Zborowskiego do

wysprzedawania się z różnych wartościowych przedmiotów. Na początku okupa
cji sprzedał swój małoobrazkowy aparat fotograficzny „Leica” model II. W r.

1942 sprzedał „Makinę” Plaubla, za stosunkowo niską cenę. Był to płytowy apa
rat fotograficzny formatu 6,5x9,0 cm wysokiej klasy.

Już od pierwszych miesięcy okupacji, dzięki życzliwości Zborowskiego, Mu
zeum stało się magazynem - przechowalnią różnego rodzaju cennych depozy
tów. Oprócz rozmaitych dziel sztuki, rzeźb, obrazów i wyrobów rzemiosła arty
stycznego, książek, fotografii, znajdowały się tam mapy, rękopisy i szereg archi
waliów. Było tego wszystkiego stosunkowo dużo. Ludzie, składający te depozyty
mieli do dyrektora zaufanie, wierzyli że pod dachem muzealnym przedmioty tam

zdeponowane przetrwają okres okupacji.
W roku 1943 wskutek wielkiej presji, Zborowski zgodził się na wykładanie

„Historii góralszczyzny” w Berufsfachschule. Opiekujący się szkolą inspektor
Heinz Peter, wymusił od dyrektora tę zgodę. Jednakże po kilku tylko lekcjach,
przedmiot ten zniknął z nauczania. Była to chyba „robota” dyrektora Zborow
skiego.
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110. Zapiski okupacyjne Juliusza Zborowskiego

O rozwoju placówki muzealnej w czasie okupacji oczywiście nie było mowy.
Prócz pewnego - zresztą niewielkiego - powiększenia zbiorów bibliotecznych o

niemieckie publikacje dotyczące Podhala i Zakopanego, wydawanych m. in.

przez „Institut fur Deutsche Ostarbeit”, pseudonaukową hitlerowską instytucję,
powołaną w stolicy Generalnego Gubernatorstwa, w Krakowie, nic się w tej ma
terii nie działo.

Dzięki operatywności dyrektora, Muzeum zdołało pozyskać kilka egzempla
rzy prasy podziemnej, a zbiór ten został uzupełniony dopiero po zakończeniu

wojny. Wycinki prasowe z wychodzących w Krakowie pism codziennych, wy
dawanych przez okupanta były ważnymi materiałami historycznymi.
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W Zakopanem mieszkał przed wojną przez szereg lat (1926-1939) świetny
pianista Egon Petri, uważający się za Holendra, wielki przyjaciel Polski i Pola
ków. Byl znakomitym odtwórcą dziel Jana Sebastiana Bacha. Do Zakopanego
zjeżdżali się z całego świata jego uczniowie. W czasie okupacji, przyjeżdżała
kilkakrotnie do Zakopanego jego córka, Karin-Ulla Klesper. Jako obywatelka
niemiecka, posiadała odbiornik radiowy. Przekazywała niejednokrotnie zaufa
nym osobom wiadomości, wysłuchane z Londynu. Do takich zaufanych osób

należał Juliusz Zborowski. Jak wiadomo, za posiadanie radioodbiornika i korzy
stanie z niego, groziła Polakom kara śmierci, albo co najmniej obóz koncentra
cyjny.

Dość często dyrektor Zborowski zachodził do „Budowlanki”, która mieściła

się w domu Związku Górali, użytkowanym przed wojną przez Ligę Popierania
Turystyki (ul. Kościuszki 4). W małym, zaufanym gronie mógł wymieniać myśli,
podzielić się zasłyszanymi wiadomościami i plotkami. Interesował się projekta
mi, koncepcjami zmian przestrzennych Zakopanego. Wobec akcji rozbiórkowej
szeregu zakopiańskich ruder (także i porządnych domów, lecz własności żydow
skiej), prowadzonych w ramach akcji porządkowej „Ordnungsaktion”, uzyskał
od inż. arch. Stefana Żychonia, ówczesnego kierownika „Budowlanki”, obietnicę

fotografowania burzonych obiektów. Tak powstały albumy ze zdjęciami i plani
kami sytuacyjnymi rozbieranych budynków, obejmujące poszczególne lata. Al
bumy te, były przekazywane Muzeum Tatrzańskiemu.

Nad bramą wejściową do Muzeum istniała wyryta w ścianie swastyka, liczący
ponad 2500 lat znak słońca, światła, ciepła, życia - przywłaszczony sobie przez

zbrodniarzy hitlerowskich. W roku 1979 zastąpiono ją brązowym popiersiem
Tytusa Chałubińskiego, osadzonym w wykutym w murze odpowiednim zagłę
bieniu. Niemcy, zwiedzający Muzeum patrzyli na tą swastykę, która w ich

mniemaniu potwierdzała związki podhalańskie z plemieniem germańskim.
Pisywała do Zborowskiego w czasie okupacji spora liczba ludzi, bywalców i

miłośników Podhala, Tatr i Zakopanego, która nie mogła przyjechać pod Tatry.
M. in. ciekawe informacje ze Lwowa przysyłał muzykolog Adolf Chybiński.

Niszczenie tatrzańskiej roślinności przez Niemców było duże. Przede wszyst
kim wyrąbywanie lasu, jak już wspomniano - odbywało się na wielką skalę. Na

początku okupacji wysyłano do Rzeszy cale garście zrywanych w Tatrach szaro
tek. Edelweiss była świetną pamiątką z pobytu w Tatrach. Dyrektor Zborowski

razem z inż. Stefanem Żychoniem postarali się by zostały wydane odpowiednie
zarządzenia o zakazie zrywania i wywozu szarotek. Komisarz miasta istotnie

wydal odpowiednie, zabraniające pod karą uprawiania tego procederu, zarządze
nie, które zostało rozplakatowane na mieście.

Cenne przedmioty z zajętego przez Niemców Dworca Tatrzańskiego, jak pu
chary, trofea, albumy Sekcji Narciarskiej Towarzystwa Tatrzańskiego oraz inne
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wartościowe przedmioty, przyjął Zborowski do przechowania w Muzeum, wy
pełnionym depozytami.

Sosrąb z rozebranej w 1940 r. chałupy Kuby Kołodzieja, stojącej przy Kru
pówkach (na miejscu obecnego numeru 22, tam gdzie kamienica Langerów i

budynek „Zawratu”), przekazany został przez Stefana Żychonia, który dowie
dział się od Zborowskiego o jego wielkiej wartości. Zborowski interesował się
bardzo rozbieraną chałupą J. Krzysiaka, która stałaby dzisiaj na rogu ul. Kru
pówki i ul. gen. Galicy. Jej ściany były zbudowane z imponujących swą szeroko
ścią płazów, których tylko 5 wchodziło na całą wysokość budynku. Płazy te były
obrabiane siekierą. Po rozbiórce chałupa miała być zmontowana w projektowa
nym skansenie, przywrócona do swego pierwotnego stanu. Niestety, zaprzepasz
czono tą sprawę.

Szczęśliwie nie doszło do ewakuacji Muzeum. Niemcy w popłochu opusz
czali Zakopane i teren Podhala. Po prostu nie mieli czasu na zajmowanie się ta
kimi „drobiazgami”.

Dyrektor Zborowski cieszył się dużym autorytetem. Jego zachowanie się w

czasie okupacji jako Polaka było wzorowe. Wielokrotnie już po zakończeniu

wojny, był proszony przez władze o wystawianie opinii różnym osobom, prze
bywającym w Zakopanem, odnośnie do zachowania się tychże w czasie okupacji.
Także różni ludzie prywatnie prosili go o takowe. Można powiedzieć również, że

dzięki Zborowskiemu Muzeum Tatrzańskie nie doznało strat. W mojej pamięci
Juliusz Zborowski pozostanie jako człowiek mądry, rozsądny, nieskazitelnego
charakteru, dobry Polak.

RecoIIections of Juliusz Zborowski and the Tatra Museuin under the Nazi Occupa-
tion 1939-1945

Juliusz Zborowski (1888-1965), Director of the Tatra Museum in Zakopane for many years, re-

mained its Director also under tlie Nazi occupation (1939-1945); he was allowed to remain in his

post but was under close surveillance, particularly that the Nazis intended to use the Tatra Museum

in the,‘Goralenvolk’ programme (which was to prove that the local Podhale population was of a

non-Polish etlrnic stock). In the harsh wartime circumstances, Juliusz Zborowski protected museum

collection, collected documents and publications, sheltered people who had been forced to go into

hiding, and protected private art collections by accepting them as museum deposits. Owing to his

great authority, he was freąuently asked after the war to provide opinións concerning various per-
son’s conduct during the Nazi occupation.
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ADAM PALMRICH „ORWID” KOMENDANT
PLACÓWKI-PLUTONU „ŻURAW”AK

Już przed wybuchem II wojny światowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego
zorganizował tzw. „Dywersję Pozafrontową”, zdając sobie dobrze sprawę ze

skutków uderzenia przeważających liczebnością, oraz pod względem wyposaże
nia - sil niemieckich na Polskę. W tym celu przeszkolono zwerbowanych ludzi

(przeważnie byłych żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich), dostarczono

sprzęt wojskowy oraz amunicję, które zostały odpowiednio zabezpieczone i

ukryte.
Kiedy skończyły się działania wojenne na ziemiach polskich i cały kraj zna

lazł się pod okupacją niemiecką i sowiecką, zaczęły w sposób częstokroć samo
rzutny, niezorganizowany, powstawać organizacje konspiracyjne, mające na celu

niepodległość Polski. Polacy wierzyli w ostateczne zwycięstwo aliantów i klęskę
wroga1.

Głównym trzonem konspiracji zbrojnej w okupowanej Polsce byli ludzie wy
wodzący się z zawodowych kadr Armii Polskiej-Wojska Polskiego. Także i w

Zakopanem na początku okupacji wyłoniła się Organizacja Orla Białego (OOB),
której geneza prowadzi niewątpliwie do „Dywersji Pozafrontowej”. Komendan
tem OOB byl Antoni Suchecki, rzeźbiarz, sierżant WP, a zastępcami jego Jan

Sawicki i Józef Hauslinger, por. rez.

1 Już w 1939 r. zaczęła działalność grupa „Tatrzańskich Kurierów”. Liczyła łącznie 32 ku
rierów, w tym 19 z Zakopanego, 5 z Chochołowa oraz 8 spoza Zakopanego. Należała do Wydziału
Łączności Zagranicznej Kom. Głównej SZP-ZWZ-AK. Kurierzy zaprzestali działalności w 2 poi.
1944-r. na skutek wybuchu Powstania Słowackiego.
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111. Adam Palmricli

W tymże czasie działała także w Zakopanem grupa Tajnej Organizacji Woj
skowej (TOW), której dowódcą był Hugon Karwowski, major rez., dr med. rent
genolog2.

Gdy nastąpiła reorganizacja zbrojnej konspiracji w okupowanym kraju i po
wołanie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), powstaje w Zakopanem Obwód ZWZ.

Podlegał on Inspektoratowi nowotarskiemu, który nosił kryptonim „Tort”. Ko
mendantem Inspektoratu był mjr Franciszek Galica ps. „Ryś”. W Nowym Sączu
powołany został Inspektorat o kryptonimie „Sama”, którego komendantem był
mjr Franciszek Żak ps. „Franek”.

Komendantem zakopiańskiego Obwodu ZWZ był Marian Moniczewski por.
rez. inż., przedsiębiorca budowlany ps. „Marian”. Zastępcą był Franciszek Łojas
ps. „Franek” por. rez. a w skład Komendy wchodzili: Adam Drozdowski por. rez.

ps. „Jesion”, inż. specjalista hodowli owiec, oraz Michał Malaszyński ps. „Mały”
prof. gimnazjalny. Zakopiański obwód byl podzielony na 3 placówki. Były nimi:

Zakopane, Chochołów i Kościelisko. Komendantami tychże byli: Antoni Su-

2 Przez krótki okres w początkach 1940 r. działała organizacja „Kadry Bojowe Wojska Pol

skiego” z zadaniem organizowania przerzutu oficerów WP do Budapesztu.
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checki (były komendant zakopiańskiej OOB), Józef Hauslinger, kupiec oraz Ta
deusz Paudyn również kupiec.

W kwietniu 1940 r. wskutek donosu różnych zdrajców i konfidentów zako
piańskie Gestapo3 rozbiło kierownictwo organizacji. Zostało ujętych i aresztowa

nych kilka osób, należących do władz organizacji, m.in. komendant Obwodu

Marian Moniczewski, Tadeusz Paudyn oraz Antoni Suchecki. Placówka Gestapo
święciła triumf. Ocaleli z pogromu Hauslinger i Małaszyński. Po tych aresztowa
niach komendantem Placówki (już nie Obwodu) został Hugon Karwowski, ps.

„Jacek”, mianowany przez nowotarski Inspektorat. Ocalały od aresztowania Jó
zef Hauslinger ps. „Szef’ zostałjego następcą.

Pod koniec 1940 r. zakopiańska Placówka ZWZ liczyła ponad 120 zaprzysię
żonych żołnierzy. Dziełem ich była spora liczba aktów sabotażu dokonywanych
w zakopiańskich placówkach annii niemieckiej (Wehrmachtu), straży granicznej
(Grenzschutzu), a także w transporcie kolejowym.

W roku 1941 w ostatnich dniach kwietnia i na początku maja Gestapo doko
nało znów wielu aresztowań, rozbijając jednostki ZWZ. Aresztowanych było w

pierwszej fazie przeszło 100 osób. Ujęci zostali: komendant zakopiańskiej Pla
cówki Hugon Karwowski oraz jego zastępca Józef Hauslinger (obaj zginęli).
Gestapowskim łupem padły także magazyny broni, urządzone przez „Dywersję
Pozafrontową”. Aresztowania trwały do końca roku 1941. W sumie aresztowano

przeszło 300 osób. Niewiele z nich ocalało.

W pierwszych miesiącach' 1942 r. rozbita została również przez Gestapo
„Konfederacja Tatrzańska”. Organizacja ta nie działała bezpośrednio w Zakopa
nem, aczkolwiek należało do niej kilka osób z Zakopanego. Równocześnie Ge
stapo wpadlo na trop „Dywizji Podhalańskiej”, organizacji wojskowej dopiero w

fazie organizowania. Istniała właściwie tylko „na papierze”. Dowódcą byl kpt.
Edward Gótt-Getyński.

Przyczyną tak wielu strat w zakopiańskiej konspiracji były donosy zorgani
zowanego wywiadu Gestapo, jak również niewłaściwe metody działalności kon
spiracyjnej4. Zasadniczą rolę w likwidowaniu organizacji polskiego podziemia
grali konfidenci Gestapo: Sepp Róhrl, Austriak, przedwojenny trener- naszych
narciarzy, oraz Stanisław Wegner Romanowski, który również przed wybuchem
wojny (od 1937 r.) przebywał w Zakopanem jako skromny, niemal przymierają
cy głodem, artysta-malarz.

„Wpadki”, oprócz szeregu istnień ludzkich, kosztowały kompletne rozbicie

zakopiańskiej konspiracji, która po tym zadanym przez Gestapo wielkim ciosie, a

właściwie dwóch wielkich ciosach - przez dłuższy czas nie mogła się odrodzić.

3 Zakopiańska placówka Gestapo (tajnej policji państwowej) nosiła nazwę: „Der Komman-

deur der Sicherheitspolizei un des SD im Distrikt Krakau. - Grenzpolizeikommissariat Zakopane .

4 Z początku uwidoczni! się na terenie całej okupowanej Polski brak doświadczenia w

działalności konspiracyjnej.
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Odrodziła się bowiem dopiero w 1943 r. Zasadniczym błędem konspiracji ZWZ

w Zakopanem był brak zachowania ścisłej tajemnicy działalności podziemnej.
Dowodem tego były wielokrotne spotkania konspiratorów w zapleczu jednej z

centralnie położonych zakopiańskich restauracji („Bar Zaolziański” przy ul. Kru
pówki 32), sporządzanie imiennych wykazów członków itd.

Wiosną 1941 r. nastąpiło połączenie inspektoratów ZWZ w Nowym Targu i w

Nowym Sączu w jeden inspektorat nowosądecki, który miał swą siedzibę w Rab
ce. Nosił kryptonim „Srebro”. Inspektorem został mjr Franciszek Galica ps.

„Ryś”. W r. 1942 wiosną, Inspektorat został rozbity. Aresztowano wówczas wie
le osób z Obwodów w Nowym Sączu, Limanowej oraz Nowego Targu. Z pogro
mu tego ocalały nieliczne osoby z Komend Obwodów (m.in. por. Jan Kablak-

Ziembicki w Nowym Targu).
W jesieni 1942 r. inspektorem był kpt. Henryk Musialowicz ps. „Hala”. Nale

ży wspomnieć, że przekształcenie i przemianowanie Związku Walki Zbrojnej, a

poprzednio Służby Zwycięstwu Polski na Armię Krajową miało miejsce dnia 14

lutego 1942 r. W skład ZWZ-AK weszło kilkadziesiąt organizacji bojowych
polskiego podziemia.

W okresie tym Komenda Główna Armii Krajowej skierowała na teren Nowo-

tarszczyzny ppłk. Stanisława Mireckiego ps. „Pociej”. Był inspektorem. Teraz

Inspektorat nosił kryptonim „Strumień” Dzięki współpracy kpt. Jana Lipczew-
skiego ps. „Wierzyca” zostały odbudowane obwody i cały inspektorat. Obwodem

Nowy Targ dowodził w początkach 1943 r. por. Krystyn Więckowski ps. „Zawi
sza”, a oficerem organizacyjnym był por. Jan Kablak-Ziembicki ps. „Halny”,
„Klin”. Późną wiosną tegoż roku inspektorem Obwodu Nowotarskiego, który
nosił kryptonim „Paproć” - KO 32, zostaje mianowany mjr Adam Stabrawa ps.

„Borowy”. Por. Krystyn Więckowski (Zawisza) zostaje dowódcą oddziału party
zanckiego „Wilk”, działającego w rejonie Szczawnicy i w Gorcach. Inspektorat
nowosądecki zmienia swój kryptonim „Strumień” na „Niwa”. Ma swą siedzibę
na Kisielówce koło Łososiny w Obwodzie Limanowskim. Dzieje się tak wskutek

kilku ponownych aresztowań i częściowej dekonspiracji.
Od zimy 1939/40 r. działa na terenie Zakopanego komórka wywiadu i kontr

wywiadu ZWZ, nosząca kryptonim S3. Komórka ta zajmowała się również dy
wersją. Jej szefem był Tadeusz Boczoń, ps. „Sęp”, medyk pracujący w zakopiań
skim szpitalu. Pierwszym szefem był Jerzy Michalik, lekarz ps. „Jaguar”. Cala

komórka S3 podlegała bezpośrednio władzom krakowskim ZWZ-AK (Komenda
Okręgu).

W jesieni 1940 r. przyjechał na teren Zakopanego Mikołaj Solański ps. „Me
wa”, ppor. rez. przeniesiony tu z Dębicy (kryptonim „Deser”) przodownik straży
więziennej, który zorganizował tu grupę konspiracyjną, podporządkowaną w

jesieni 1943 r. powstałej Placówce-Plutonowi „Żuraw”. Grupa Solańskiego
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112. Ulica Krupówki w czasie okupacji niemieckiej

obejmowała niewielką komórkę pracowników przy Sądzie Grodzkim, mieszczą
cym się przy ul. Nowotarskiej.

Po długo trwającym okresie rozbicia zakopiańskiej konspiracji, w sierpniu
1943 r. powstaje w Zakopanem Placówka AK „Żuraw”, początkowo o charakte

rze informacyjnym, podlegająca Komendzie Obwodu w Nowym Targu (,.Pa-
proć”-KO 32). Ta nowotarska Komenda Obwodu podlegała Inspektoratowi w

Nowym Sączu („Niwa”). Inspektorat podlegał z kolei Komendzie Okręgu w

Krakowie5.

Komendantem „Żurawia” został Adam Palmrich „Orwid . Zadaniem zako
piańskiej Placówki było organizowanie siatki wywiadu i kontrwywiadu, nasłuchu

5 Szereg osób, czynnej od 1941 r. „Rettungsstelle' organizacji mającej udzielać potrzebnej
pomocy ludności nieniemieckiej w wypadku nalotów, klęsk żywiołowych itd. stało się żołnierzami

„Żurawia”. Z polecenia S 3 komendantem „Rettungstelle” byl Mieczysław Tatar ps. „Rybitwa

ppor cz.w.
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113. Pracownicy Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskiego w Zakopanem (Bauam-
tu). Od lewej stoją: Józef Kamiński, Marian Sulikowski, Jan Samuel Miklaszew
ski, Jadwiga Korczyńska (potem zamężna Słomczyńska), Jerzy Mokrzyński, Zyg
munt Jasiewicz. Siedzą od lewej: Adam Palmrich, Henryk Jost. Na tabliczce na
pis: Szkółka drzew ozdobnych

radiowego, rozeznanie niemieckich służb takich jak: Wehrmacht (siła zbrojna,
armia), Gestapo (tajna policja państwowa), SS (sztafety ochronne - potężny
czynnik władzy, niezależny od Wehrmachtu), Zollgrenzschutz (ochronna i celna

służba graniczna), Gendarmerie (żandarmeria), Kriminalpolizei (policja krymi
nalna), władz cywilnych, kolei, poczty, służby zdrowia itd. Należało również

dokonywać systematycznego rozeznania wszelkich aresztowań, egzekucji, ścią
gania kontyngentów itd. Niektóre z tych informacji były przekazywane szyfrem.

Dwukanalowość spraw wywiadu wynikała z ważności zadań na tym terenie a

powołując Placówkę „Żuraw” władze zwierzchnie przewidywały, że po okrzep
nięciu stanie się plutonem liniowym. Tak też było. Na początku r. 1944 Placów
ka uległa reorganizacji i przekształciła się w jednostkę liniową. Nie uległ zmianie

jej kryptonim. Zostają zwerbowani i zaprzysiężeni nowi żołnierze „Żurawia”.
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Liczba ogólna wynosi przeszło 30 osób. W tym jest 3 oficerów, 8 podchorążych i

6 podoficerów, a ponieważ w ciągu r. 1944 są werbowani kolejni żołnierze, przy
końcu I półrocza „Żuraw” ma 64 żołnierzy, w tym 6 oficerów, 12 podchorążych
oraz 32 podoficerów i żołnierzy przeszkolonych. Maria Piasecka ps. „Watra I”

organizuje 5 osobową drużynę Wojskowej Służby Kobiet (WSK). Osoby te, to

sanitariat i łączniczki.
Od marca 1944 następuje współpraca Żurawia” i „S 3”. „Sęp” (Tadeusz Bo-

czoń) zostaje zastępcą „Orwida” do spraw wywiadu i kontrwywiadu. W 2 gru
pach zostało przeprowadzone szkolenie (tajna podchorążówka). 12 żołnierzy
„Żurawia” brało czynny udział w akcjach partyzanckich na terenie Słowacji i w

Powstaniu Słowackim. Dzięki temu, uzyskano pewną ilość broni i amunicji. Za
równo „S 3” jak i „Żuraw” mają na swym koncie wiele osiągnięć. Żołnierze „Żu
rawia” przeprowadzili kilka udanych akcji dywersyjnych (w Arbeitsamcie-urzę-
dzie pracy, mleczami i Treuhandstelle-urzędzie powierniczym) z paleniem kar
totek i niszczeniem akt. „S 3” podała do Komendy Okręgu Kraków skład osobo
wy komisariatu zakopiańskiego Gestapo (ze zdjęciami funkcjonariuszy), żan
darmerii i Zollgrenschutzu (granicznej straży celnej). Kilkakrotnie uszkodzono

(zatarcie osi) wagony kolejowe Ostbahn’u (Kolej Wschodnia), wykolejono lo
komotywę itp. „Żuraw” działa bez żadnej „wpadki” aż do chwili rozwiązania AK

(19 stycznia) w 1945 r.

Adam Jan Palmrich „Orwid” urodził się dnia 8 czerwca 1917 r. w Radomiu.

Ojcem jego byl Jan Palmrich,'dr praw, sędzia i notariusz. Matką Zofia z Kohma-

nów. Był absolwentem Wydziału Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w

Krakowie. W okresie od grudnia 1939 r. do sierpnia 1945 r. mieszkał w Zakopa
nem i od maja 1942 r. pracował w Wydziale Budowlanym Zarządu Miejskiego w

Zakopanem, Oddział Dróg i Mostów (Stadtbauamt Zakopane, Tielbauabteilung).
W sierpniu 1943 r. został zwerbowany do Armii Krajowej przez Stanisławę

Czechównę ps. „Kama”, farmaceutkę z Nowego Targu. Zaprzysiężony został we

wrześniu tegoż roku przez ówczesnego Komendanta Obwodu „Paproć” (Nowy
Targ) mjra „Borowego” (Adama Stabrawę). Początkowo organizował jedynie
placówkę informacyjną6, która w miarę upływu czasu rozrosła się do plutonu i od

lata 1944 r. weszła do 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, jako pluton terenowy.
Organizacyjnie zakopiańska Placówka „Żuraw” podlegała Komendzie Obwo

du „Paproć” w Nowym Targu, ta zaś z kolei Komendzie Inspektoratu „Niwa

(Nowy Sącz) a wreszcie Komendzie Okręgu Kraków.

Komendantami Obwodu „Paproć” (inaczej K.O. 32) byl do lata 1944 r. mjr.
art. Adam Stabrawa ps. „Borowy”, a od lata 1944 por. Jan Kablak-Ziembicki ps.

„Klin”, „Halny”, poprzednio członek Sztabu K.O. 32. Od lata 1944 r. Pluton

„Żuraw” podległy byl operacyjnie dowódcy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

6 początkowo było to tylko 6 osób: „Limba” (Henryk Jost), „Ryś’ (Antoni Kaczmarczyk),
„Tur” (Adolf Pitrus), „Turnia F’ (Ludwik Fischerjun.) i „Zawrat” (Jerzy Bronisław Goebel).
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114. Tajniacy zakopiańskiego gestapo

(mjr „Borowy”), wchodzącego w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk Cieszyński”,
którego dowódcą był gen. Brunon Olbrycht ps. „Olza”.

Pseudonimem Palmricha był „Orwid”- w górę i na bezpośrednie kontakty w

dół. Zastępczym był „Sas”. Dorywczo, w zależności od określonych kontaktów

„Czarny”, „Mgr Grabowski” oraz „ppor. Grot”.

Placówka informacyjna rozrastała się w siatkę wywiadu i kontrwywiadu. Re
gularne meldunki - niektóre z nich były zaszyfrowane - przekazywał „Orwid”
średnio biorąc dwukrotnie w ciągu miesiąca do KO 32. Dotyczyły - jak powie
dziano - jednostek niemieckich wszelkich formacji w Zakopanem i okolicy.
Szczególną wagę przykładano do komisariatu Gestapo, zajmującego budynek
„Pałace” przy ul. Chałubińskiego (wówczas Tatrastrase) mającego ekspozytury
w większych miejscowościach Podhala (Nowy Targ, Rabka, Szczawnica, Jorda
nów), obsady władz miejskich Zakopanego (Der Stadtkommissar in Zakopane)
oraz innych placówek i instytucji okupanta. Rozeznano też obsadę domów wy
poczynkowych przeznaczonych dla annii lądowej i lotnictwa (Luftwaffe). Rów-
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nolegle do działalności wywiadowczej istniało polecenie werbowania ludzi do

czynnej walki.

W grudniu 1944 r. „Orwid” nawiązał kontakt bezpośredni z przybyłym na te
ren Zakopanego oddziałem „Kurniawa” , dowodzonym przez por. Tadeusza Stu
dzińskiego ps. „Kurzawa” (który rozbił więzienie przy Sądzie Grodzkim, ul.

Nowotarska). Pluton ten wchodził w skład oddziału „Chełm” Armii Krajowej,
dowodzonego przez kpt. Tadeusza Mazurkiewicza ps. „Boruta”, podległego 12

pp AK. Należy zaznaczyć, że do tegoż pułku przynależał oddział Bronisława

Kłosowskiego ps. „Radosławski”, który działał także w Zakopanem.
Rok wcześniej, w grudniu 1943 r. „Orwid” nawiązał bezpośredni kontakt z

działającą od samego początku okupacji Placówką wywiadu, kontrwywiadu i

dywersji S 3 i jej szefem Tadeuszem Boczoniem. Placówka ta działała na innej
osi. Podlegała ona bezpośrednio Komendzie Okręgu w Krakowie. Jej centrum

nosiło kryptonim „Niezapominajka”. Działalność ta to osobny rozdział.

Bezpośrednich kontaktów z partyzantką radziecką, która działała na terenie

Podhala „Żuraw” nie miał, aczkolwiek „Orwid” wiedział o jej działalności. W

lutym 1945 r. (było to już po rozwiązaniu Armii Krajowej) nawiązali z „Orwi-
dem” kontakt oficerowie Armii Czerwonej. Spotkania te odbywały się w willi

„Capri” na ul. Tetmajera. Inwigilowali „Orwida” infonnując się o wszystkich
agendach niemieckich, które istniały na terenie Zakopanego, przede wszystkim
zaś o Abwehrze, organie wywiadu i kontrwywiadu niemieckich sil zbrojnych, ale
sami dysponowali doskonałymi informacjami, także o „Żurawiu”. Napomknąć
trzeba, że służba kurierska i przerzutowa działała na odrębnej osi i kontaktów z

nią „Żuraw” nie miał.

Oddział „Kurniawa” dowodzony przez „Kurzawę” po porozumieniu się z

„Orwidem” zlikwidował 8 zdrajców, w tym Wacława Krzeptowskiego, przy
wódcę Goralenvolku. Na zdrajców tych wydal wyrok Sąd Polowy w Nowym
Targu (kryptonim „Trzcinka”), który' wnikliwie badał każdą sprawę. Dalszych
dwóch zdrajców zlikwidował „Przybysz”, „Jasio”, który' zjawił się na tutejszym
terenie w grudniu 1944 r. i był dobrym znajomym „Sępa”.

„Orwid”, komendant zakopiańskiej Placówki-Plutonu „Żuraw AK objął
funkcję, po długim okresie rozbicia przez Gestapo konspiracji na terenie Zako
panego. Dowodzony przez niego od sierpnia 1943 „Żuraw był w zasadzie jed
nostką kadrową. Skupiał bowiem przede wszystkim oficerów, podchorążych,
podoficerów i w ogóle przeszkolonych żołnierzy. Dla pozostałych zostało zorga
nizowane specjalne szkolenie typu podchorążówki, nastawione w pierwszym
rzędzie na dywersję. Tego typu organizacja umożliwiła na rozkaz „Borowego
przygotowanie oraz opracowanie bojowe szkieletu batalionu na wypadek po
wstania zbrojnego. „Żuraw” dysponował kadrą dowódczą o dostatecznej liczeb
ności, zaś o tzw. „masę żołnierską” nie było kłopotów, bowiem każdy z zaprzy
siężonych żołnierzy miał „na oku” pewną liczbę ochotników.
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115. Gestapowcy

Działająca w ramach „Żurawia” Wojskowa Służba Kobiet (WSK) miała za

zadanie przede wszystkim obsługę łączności i sanitariat. Gromadzono leki, środ
ki narkozy, materiały opatrunkowe, które często były przerzucane w Gorce, dla

jednostek stacjonujących i działających w tym terenie. Przeprowadzano też od
powiednie szkolenie.

„Orwid” jako inżynier-metalurg mieszkał po wojnie w Katowicach, zajmując
różne odpowiedzialne stanowiska w polskim hutnictwie żelaza. Cale życie był
bezpartyjny, a ceniono go za wielką wiedzę fachową i rzetelność. O działalności

konspiracyjnej w Zakopanem, specjalnie o Placówce-Plutonie „Żuraw” opraco
wał cenną publikację p.t. Być wiernym Ojczyźnie, wydaną w 1983 r. w Katowi
cach na prawach rękopisu. Udzielał się z wielkim zaangażowaniem i energią w

środowisku żołnierzy Armii Krajowej nie tylko w Katowicach, lecz także i w

Zakopanem, gdzie bywał dość często, gdyż miał tu dom. Mieszkała tu również

jego żona. Jego inicjatywą i rezultatem działalności było umieszczenie dwóch

tablic na murach kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Rodziny, przy ul.

Krupówki.
Jedna z nich poświęcona jest pamięci poległych i zamordowanych żołnierzy

ZWZ-AK, druga zaś legionowa (wspólinicjatywa dra Wincentego Galicy ps.
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„Pokrzyk”, kuriera). Tablice te zostały odsłonięte w r. 1987. Dzięki „Orwidowi”
powstała również i została urządzona kaplica AK-owska z cennym wyposaże
niem, w dolnej części kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Krzyża, przy

ul. Zamoyskiego.
Do podjętych na terenie Zakopanego inicjatyw angażował częstokroć także

młodzież zrzeszoną w Harcerstwie, która dzięki temu poznawała prawdę o naj
nowszej historii Polski. Z jego inspiracji od wielu lat, w dniu 1 sierpnia w roczni
cę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbywają się nabożeństwa z uroczystą
mszą św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Armii

Krajowej.
„Orwid” był uhonorowany wieloma odznaczeniami: Krzyżem Armii Krajo

wej, Krzyżem Walecznych, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Miecza
mi, 2-krotnie Medalem Wojska. Po wojnie otrzymał Krzyż Oficerski oraz Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i

Wolności, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal XXX-lecia PRL, Brązowy i Srebrny
Medal: „Za zasługi dla obronności Kraju”.

Publikował szereg artykułów i notatek dotyczących różnych spraw, które były
związane z konspiracją polską i II wojną światową. Jego teksty przypominały
prawdę, o której w PRL-u nie chciano mówić. Opracowanie „Orwida” noszące

tytuł Być wiernym Ojczyźnie było drukowane również w 1994 r. w odcinkach w

„Tygodniku Podhalańskim”.

Zmarł nagle w Katowicach 31 sierpnia 1995 r. w wieku 78 lat. Porucznik

cz.w. spoczął dnia 3 września 1995 r. na cmentarzu w Starym Sączu, obok

zmarłej wcześniej swej żony Barbary z Cabalskich.

Piśmiennictwo:

1. Janusz Berghauzen (red.) Podhale w czasie okupacji 1939-1945,’Wyd. I.

Warszawa 1972 wyd. II Warszawa 1977.

2. Alfons Filar: Pałace, katownia Podhala, Warszawa 1970

3. Henryk Jost: Zakopane czasu okupacji. Warszawa 1989

4. Józef Kasperek: Podhale w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1945.

Warszawa 1990

5. H. Latkowska-Rudzińska : Łączność zagraniczna Komendy Głównej Armii

Krajowej 1939-1944 odcinek „Południe". Lublin 1985

6. Sylwester Leczykiewicz : Konfederacja Tatrzańska. Warszawa 1976

7. Aleksander Marczyński: Organizacja Obwodu ZWK-AK Nowy Targ w la
tach 1939-1943. „Studia Historyczne” R XI z. 4/43 1968 r.

8. tenże: Organizacja Obwodu Armii Krajowej Nowy Targ w okresie odjesie
ni 1943 do września 1944. „Studia Historyczne” R. XIX Nr 2/ 73/ 1976 r.

9. tenże: Organizacja Obwodu Armii Krajowej Nowy Targ w okresie od wrze
śnia 1944 do stycznia 1945 r. „Studia Historyczne” R.XXII zesz.4 (87) 1979 r.

10. Adam Palmrich: Być wiernym Ojczyźnie. Katowice 1983 r.
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11. Roman Talewski: „Rettungstelle"- przyczynek do historii służby zdrowia

w czasie okupacji w Zakopanem. „Wierchy” XLVI 1977 r. s. 279.

Dziękuję drowi Wincentemu Galicy i Janowi Trybule za cenne uwagi.

Adam Palmrich-Orwid, Commander of the Home Army (AK) ‘Żuraw’ Platoon

The article discusses the wartime activities of Adam Palmrich alias ‘Orwid’ (1917-1995), a re-

spected metallurgist in post-war years. During the Nazi occupation of Poland, from 1943 he was

Commander of ‘Żuraw’, the cadre unit, and then combat unit in Zakopane, within the framework

of the underground Home Army (AK). His activities are presented against tire background of the

anti-Nazi Resistance movement in Zakopane, which started as early as 1939 and from 1940 forined

a part of the national Polish underground movement (named SZP, ZWZ, and finally AK). The

Resistance in Zakopane was twice crushed by the Gestapo, and then re-emerged in 1943. ‘Żuraw’

trained underground soldiers, organised sabotage and military actions, and co-operated with the

local intelligence and counterintelligence unit (S3). These activites went on until 19 January 1945.

In the post-war years, particulary in the 1980 and 1990s, Adam Palmrich was active in tire veteran

circles.
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BOGUSŁAWA SZEWCZYK

O RUDEJ, JÓZIU I STANISŁAWIE ZIELIŃSKIM

czyli - pójdźmy raz jeszcze w stronę Pysznej

W niezmierzonym morzu lektur, które pochłania się z większą lub mniejszą
przyjemnością, od czasu do czasu udaje się natrafić na coś naprawdę wyjątkowe
go. Zdarzają się teksty o niepowtarzalnym wdzięku i charakterze, o nie dającym
się podrobić kolorycie. Do takich tekstów powraca się po wielekroć, obszerne ich

fragmenty umie się na pamięć, a zacytowane gdziekolwiek rozpoznaje się bez
błędnie. Tekstem literackim o takich właśnie walorach są dla mnie - i jak mi

wiadomo, nie tylko dla mnie - opisy śniegów, lawin, wichrów i mgieł znalezione
na kartach książki Wstroną Pysznej'. Oto - na chybił trafił wybrane z tej książki
- urywki, do których po wielekroć wracałam, za każdym razem od nowa smaku
jąc ich swoisty styl.

O śniegu: „Zwykła szreń, której twardość może się wahać od miękkości za
marzającej gnidy po matową twardość chińskiej porcelany, dla rozmaitości za
kwitać może chropowatym kalafiorem, wyboistym gangiem, tępym gipsem,
otwierając urozmaiconą listę zmiennych śniegów tatrzańskich, męczących nie
słychanie nogi, a groźnych dla ścięgien, kości, nart i zębów narciarza.” (s. 88)

O lawinach: „Często się słyszy naiwne twierdzenie, jakoby wiosną dopiero
góry zakwitały lawinami. Fatalna omyłka. Zimowe lawiny puchowe należą do

najgroźniejszych dla życia narciarza. Jeżeli jeszcze przy wiosennej lawinie - o ile

kamieniem głowy nie rozwali, a nóg nie potrzaska zwałami brył śnieżnych -

można liczyć na dwadzieścia centymetrów' powietrza kolo głowy, które pozwoli
przeżyć narciarzowi godzinę, czy dwie, zanim go odkopią, to w zimie drobniu-

teńki puch, nie naruszając binokli na nosie, wciska się tak szczelnie w usta i dro-

*S. Zieliński, If stronę Pysznej. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. Wyd. IV. War
szawa 1987.
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gi oddechowe ofiary, iż proces uduszenia następuje prawie błyskawicznie”,
(s. 91)

O wietrze: „A wiatr zimą - to lód przenikający członki do rdzenia krzyża pa
cierzowego, wir zapierający oddech, ogłuszający skowytem zmysły, wyrywający
narty z rąk, ciskający człowiekiem o ziemię, by odebrać mu resztę władzy nad

sobą i otaczającym światem. Kto nie przeszedł lodowych sekund życia w obję
ciach wiatru górskiego, nie wie, co znaczy powoli umierać...” (s. 103)

O mgle: „W mgle każda tatrzańska droga narciarska może być drogą do gro
bu. Mgła ogalaca narciarza z wszelkiej broni, odbiera mu wzrok, poczucie stro
mizny, możność orientacji, wywołując na dobitkę ciężką depresję psychiczną. W

mgle chodzi się godzinami w kółko, jak chora małpa w klatce. Ten tylko, kto nie

znalazł się zimą w mgle górskiej, podciągnie spodnie, pewny, iż on by sobie dal

jakoś radę.” (s. 103-104)
Jakież było moje - oględnie mówiąc - zdumienie, gdy te, dokładnie te same,

tak dobrze mi znane zdania i zwroty, tę swoistą i tak bardzo charakterystyczną
kompozycję słów odnalazłam w przewodniku narciarskim napisanym przez Józe
fa Oppenheima2. Przytoczone wyżej urywki - jak się okazało - pochodzą z

pierwszej części tego przewodnika zatytułowanej: Turystyka narciarska w Ta
trach (s. 12, 13-14 i 19). W taki to - dość brutalny trzeba przyznać - sposób do
wiedziałam się, że autorem tego od dawna ulubionego przeze mnie tekstu NIE
JEST Stanisław Zieliński, że jego autorem jest sam Józef Oppenheim. Ów Józio,
któremu Stanisław Zieliński na kartach książki W stronę Pysznej deklaruje swoją
przyjaźń, i wobec którego w ostatnim rozdziale tej książki ośmiela się z całym
cynizmem zauważyć: „Zdaje się, że za życia miał Oppenheim więcej szczęścia
do ludzi niż po śmierci. I więcej przyjaciół.”

Zdruzgotana dokonanym odkryciem uznałam zadeklarowaną przez Stanisława

Zielińskiego przyjaźń za tak nieopisanie osobliwą, że podjęłam doglębniej-
sze nad nią „studia”. W ich wyniku - to smutne - okazało się, że przepisanie
obszernych fragmentów przewodnika Oppenheima i podanie ich jako własnych,
to nie jedyne wykroczenie Stanisława Zielińskiego przeciwko dobrym obycza
jom, a Józio - to nie jedyna osoba, której dobra osobiste zostały z niesłychanym
cynizmem przez Zielińskiego naruszone.

„W stronę Pysznej” - Wydanie I

Ukazało się w 1961 r. wydane przez „Czytelnika” w nakładzie 10 250 egz.
Wówczas pełny tytuł tej książki brzmi: W stronę Pysznej. Tatry, narty i ludzie, a

na stronicy tytułowej figuruje dwoje autorów: Wanda Gentil-Tippenhauer i Sta
nisław Zieliński. Wanda Gentil-Tippenhauer - czyli Ruda. Tak. Ta sama Ruda,

2 J. O p p e n h e i m, Szlaki narciarskie Tatr Polskich i główne przejścia na południową

stronę. Polski Związek Narciarski. Kraków 1936
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116. Wanda Gcntil-Tippenhauer Widigierowa

która jest współbohaterką opowieści o Tatrach, nartach i ludziach, napisanej z

inspiracji Rudej „z myślą o Józiu, rzetelnym towarzyszu wypraw, wesołym kom
panie i dobrym człowieku”. Opowieści, której zawartość i ostateczna forma - jak
zaznaczono na końcu ostatniego rozdziału - dojrzewały w Zakopanem, w latach

1946-1959. W Zakopanem już bez Józia, któremu na spisanie wspomnień „po

prostu nie starczyło życia”; w już nie t a m t y m Zakopanem, ale przecież jakże
pełnym wspomnień.

Jest Ruda współbohaterką tej opowieści, jest i jej współautorką. Część za
wartości książki W stronę Pysznej to osobiste wspomnienia i refleksje Rudej,
przez nią samą spisane. Znaczną część zawartości tej książki stanowią prócz tego
opisy faktów znane z innych źródeł, relacje z wypraw ratunkowych, informacje,
ploteczki i anegdoty o ludziach, gawędy - przez innych spisane lub tylko opo
wiedziane, częściowo wcześniej opublikow'ane, jak np. niemal w całości włączo
na do książki W stronę Pysznej część pierwsza przewodnika Józefa Oppenheima
Szlaki narciarskie Tatr Polskich.

Na ostatniej stronicy pierwszego wydania z 1961 r. autorzy zamieścili wykaz
wykorzystanych źródeł obejmujący źródła drukowane, w tym przewodnik
Oppenheima, a także nazwiska osób, których relacje ustne zostały włączone do
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książki. Można się oczywiście spierać, czy taka tylko „wyliczanka”, bez podania
miejsca i - zróżnicowanego bądź co bądź - sposobu wykorzystania poszczegól
nych źródeł jest wystarczająca, czy nie. „Liberałowie” podkreślaliby, że utraciła
by nieco urody i lekkości owa barwna, iskrząca się śniegiem opowieść o trzy
dziestu Józia tatrzańskich latach, gdyby ją gęsto w tekście naszpikować odsyła
czami do źródeł (jak to w niektórych miejscach - dość zresztą przypadkowo i

niejednolicie - uczyniono3). „Puryści” z oburzeniem upieraliby się, że prawa

autorskie..., że dobre obyczaje..., że - wreszcie - zwykła przyzwoitość... W

sumie - jednych i drugich łatwo dało by się pogodzić, gdyby autorzy do kolejne
go wydania książki dołączyli notę zawierającą brakujące informacje, naprawiając
w ten sposób (lepiej późno, niż wcale) popełnione uchybienie. Tak się jednak nie

stało, a to wszystko co nastąpiło później, budzi tym większy niesmak.

„W stronę Pysznej” - Wydanie I po raz drugi

Jest rok 1973. Ruda od ośmiu lat nie żyje4. Stanisław Zieliński przetasował
nieco zawartość książki, tu i ówdzie niefrasobliwie dopisał kilkuzdaniowe wtrą
cenia nie wszędzie dbając o kronikarską sumienność, tu i ówdzie dołączył frag
ment z kolejnej książki nie bardzo przy tym dbając o ścisłość w powoływaniu
źródeł. Całość podpisał swoim tylko nazwiskiem i zaniósł - dla odmiany - do

wydawnictwa „Iskry”. W serii „Naokoło świata” w nakładzie 30 275 egz. uka
zało się wydanie I (pierwsze!) książki Stanisława Zielińskiego pt.: W stronę

Pysznej. Podtytuł Tatry, narty’ i ludzie został u s u n i ę t y. Usunięto także na
zwisko Rudej ze stronicy tytułowej i także - wykaz źródeł z ostatniej stronicy.
„Za to” podopisywal Stanisław Zieliński różne drobne uzupełnienia, z których
kilka budzi szczególną odrazę. Oto jedno z takich uzupełnień - dopisane w koń
cowej części ostatniego rozdziału na nowo datowanego „Zakopane-Warszawa,
1971”:

Zapalając światełka na Starym Cmentarzu, myślę o Rudej. Tak wytrwale znosiła wspomnienia,
anegdoty i bajki, tak mi przydeptywala pięty i takie dziury wierciła w brzuchu, że w końcu na
pisałem5 opowieść jak potok wijącą się wśród faktowi zmyśleń u podnóża Gór Najwyższych.

3W.Genti1-Tippeuhauer,S.Zie1iński,IVstronęPysznej.Tatry,nartyilu
dzie. Czytelnik. Warszawa 1961 - np. na s. 28 i 61 (w wyd. IV odpowiednio - s . 30 i 97) fragmenty
zacytowane z przewodnika Oppenheima są ujęte w cudzysłów z podaniem źródła.

4 Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa zmarła 12 sierpnia 1965 r. Spoczęła na Pękso-

wym Brzyzku.
5 Wyróżnienie moje - B. S.
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„W stronę Pysznej” - Wydanie III i VI

Wydanie opatrzone numerem II nie ukazało się w ogóle. Kolejne wydanie -

także w wydawnictwie „Iskry” - ukazało się w 1976 r. w nakładzie 20 275 egz.

jako „Wydanie III poprawione i uzupełnione”. Ironia polega na tym. że wszelkie

znaczniejsze „poprawki i uzupełnienia” zostały przez Stanisława Zielińskiego
wprowadzone już do wydania 1973 r. Wydanie z 1976 r. różni się od wydania
bezpośrednio je poprzedzającego jedynie kilkoma nowo dopisanymi urywkami z

innych książek oraz drobnymi, niewiele wnoszącymi uzupełnieniami. Oto przy
kład takiego uzupełnienia.

- W 1973 r. rozdział pierwszy został wzbogacony przez Stanisława Zieliń
skiego o takie m. in. wtrącenie (dość luźno zresztą pasujące do pierwotnej wy
mowy tego rozdziału):

[... ] Kolumb odkrył Amerykę, a Chałubiński odkrył Zakopane dla Polski. W sto lat po zdobyciu
Mont Blanc Zakopane uzyskało połączenie kolejowe z Krakowem... (wyd. z 1973, s. 6).

- W 1976 r. między wyżej zacytowane zdania wtrącił Stanisław Zieliński trzy

następne:

Kolumba wyprzedzili wikingowie, a Chałubiński też nie byl pierwszy pod Giewontem. Ponie
waż zasłużył się Zakopanemu na równi z hrabią Zamoyskim, więc mech pozostanie, jeśli nie jedy
nym, to jednym z odkrywców. Przynajmniej w mniejszej gawędzie. W sto lat po zdobyciu Mont

Blanc... (wyd. z 1976, s. 6-7).

Kolejne wydanie książki W stronę Pysznej - z numerem IV - ukazało się w

1987 r. wydane przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą w nakładzie 50 000

egz. Jest równobrzmiące z wydaniem III i tak samo jak ono datowane: „Zakopa
ne - Warszawa, 1975”. Z informacji zamieszczonej na str. 2 można się dowie
dzieć, że prawa autorskie tej książki zostały zastrzeżone w 1973 r. przez Stani
sława Zielińskiego. Także na str. 2 znajduje się inna jeszcze informacja: „Repro
dukcje pocztówek oraz ilustracji z czasopism i albumów wykonali...”. Było by
wszystko w porządku, gdyby nie to, że w wydaniu z 1973 r ., a także w wy daniu

z 1976 r. treść tej informacji była obszerniejsza i mówiła o „reprodukcjach
pocztówek ze zbiorów Wisławy Szymborskiej i Teresy Trzeciak”. W wydaniu z

1987 r. reprodukcje pocztówek pozostały, a nazwiska właścicielek zbioru gdzieś
się zapodziały.

Nie koniec to jeszcze listy większych i mniejszych nierzetelności popełnio
nych przez Stanisława Zielińskiego, nie będę się tu jednak nimi więcej zajmo
wać. Teraz całą już uwagę pragnę poświęcić głównym bohaterom książki W

stronę Pysznej, wobec których - przywłaszczając sobie w całości tekst książki -

zawinił Stanisław Zieliński najbardziej. Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa
i Józef Oppenheim. Spotkajmy się z nimi raz jeszcze...
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117. Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa na Polanie Chochołowskiej

Ruda - szkic do portretu

Urodziła się na Haiti, maturę uzyskała w Lozannie. Studia rozpoczęte w

Szkole Sztuk Pięknych w Hamburgu kontynuowała po I wojnie światowej w

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Związana w tym czasie z grupą arty
stów zrzeszonych pod hasłem „Sursum corda” tworzyła głównie kompozycje
witrażowe, projekty fresków i mozaik, głównie o tematyce religijnej...

Miała dwadzieścia parę lat, gdy związała się z Zakopanem i... pozostała mu

wierna do końca życia. Należała do przedwojennego pokolenia turystów górskich
i narciarzy świetnie znających Tatry. A choć nie zapisała się w księgach rekor
dów narciarskich, ani taternickich, i nie odnotowano w kronikach żadnych jej
„pierwszych wejść” o żadnej porze roku, była osobą powszechnie w zakopiań
skim światku znaną. I nie tylko zresztą w kręgu narciarskich „wyrypiarzy”. Była
także charakterystyczną postacią zakopiańskiej cyganerii.

Malowała m. in. krajobrazy tatrzańskie i sceny z życia górali, a jej twórczości

malarskiej towarzyszyła fascynacja folklorem podhalańskim. Podobnie jak daw
niejszymi czasy Stanisław Witkiewicz, czy Władysław Matlakowski, „tropiła”
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twórców i autentyczne wyroby sztuki ludowej. Widomym wyrazem tej pasji było
m. in. opracowanie scenariusza wystawy Sztuka i rękodzieło Podhala zorganizo
wanej w lutym 1962 r. w Zakopanem, a także własna jej twórczość zawierająca
pierwiastki folkloru lub do niego nawiązująca. Zebraną w ciągu wielu lat wiedzą
na ten temat i umiłowaniem świata gór hojnie dzieliła się pisząc wiele artykułów
i prac, opublikowanych m. in. na lamach „Wierchów”...

Oto garść danych z życiorysu Wandy Gentil-Tippenhauer Widigierowej -

miłośniczki Tatr, malarki, znawczyni i propagatorki folkloru podhalańskiego.
Nie o życiorys Rudej mi tu wszakże idzie. Intryguje mnie ona sama, ona -

dziewczyna „z tamtych lat”. Jaka była? Ruda, którą było stać na niezależność

od rzeczy i ludzi, która żyła odważnie i z fantazją. Ruda, która ceniła wierność i

lojalność, szanowała swoich przyjaciół, i w której towarzystwie każdy czul się
dobrze i swojsko. Ruda, którajedną ze swoich prac opatrzyła tytułem Niech wam

o szczęściu się nie marzy, póki najednej ludzkiej twarzy choćjedna będzie łza.
Roześmiana i piegowata Ruda, uroczy i niezawodny kompan, niestrudzona

uczestniczka narciarskich wyryp, mknąca na nartach, przekomarzająca się z

przyjaciółmi, brnąca po pas w kopnym śniegu, co wiosnę na nowo urzeczona

krokusami, jak byje właśnie po raz pierwszy w życiu zobaczyła... Jest w książce
Wstronę Pysznej taki urywek przepięknie namalowany:

Krokus nie lubi samotności. Wystrzela z ziemi tysiącami drobnych kielichów, bladoliliowych od

spodu, nakrapianych u szczytu ciemnym fioletem, wyzlacanych w środku. Mróz krokusom nie

szkodzi, śnieg ich nie zabija. Jeśli dzień bez słońca, krokusy ledwie nos wyściubiają spod śniegu.
Gdy słońce przygrzeje - rozchylają kielichy i wtedy tak pięknie, że człowiekowi nogi wrastają w

ziemię. ‘Krokusy...’ - powiadasz sam do siebie, gapisz sięjak urzeczony i nie masz siły ani ochoty
ruszyć w dalszą drogę.6

To musiala napisać Ruda! Skąd to przypuszczenie? No cóż... Nie mam

oczywiście corpus delicti w dosłownym sensie, ale... W 1961 r. w Zakopanem
została zorganizowana wystawa malarstwa Wandy Gentil-Tippenhauer obejmu
jąca jej twórczość o tematyce tatrzańskiej; przeważająca część wystawionych
obrazów - to krajobrazy tatrzańskie malowane o różnych porach dnia i roku,

przy różnej pogodzie; wśród nich krokusy-krokusy-krokusy to temat kilku aż

obrazów.

Tatry i narty - te dwie wielkie Rudej pasje życiowe - znalazły swój szczegól
nego rodzaju wyraz w szkicach dróg narciarskich stanowiących plastyczne uzu
pełnienie części słownej przewodnika Szlaki narciarskie Tatr Polskich napisane
go przez Józefa Oppenheima. Wykonane przez Rudą schematyczne rysunki ilu
strują - z fotograficzną niemal dokładnością - ukształtowanie terenu, a jednocze
śnie wyjaśniają, najdobitniej jak to możliwe, zasady obierania tras narciarskich w

terenie. To, o czym Józio tak pisze w swoim przewodniku:

6 Wstronę Pysznej. Tatry, narty i ludzie. Wyd. I, z 1961 r. s . 49 (wyd. IV, s. 89-90).
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118. Józef Oppenheini z ulubionym owczarkiem podhalańskim

Dróg zimowych w ścisłym tego słowa znaczeniu, szczególnie w otwartym terenie tatrzańskim -

nie ma. [...] Drogę narciarską zjazdową, czy podejściową, należy każdorazowo indywidualnie
wybrać i to bardzo starannie a rozmaicie, w zależności od warunków dnia.7

Znakomite rysunki Rudej są - przy całej swojej prostocie i scheinatyczności -

tak bardzo „trójwymiarowe”, że nie tylko pomagają zrozumieć wyłożone przez
Józia zasady, ale i - czytającemu dzisiaj przewodnik Józia - poczuć atmosferę
narciarstwa tamtych czasów: narciarstwa bez wyciągów, bez kolejek linowych,
bez nartostrad.

Napisała Ruda pośmiertne wspomnienie o Andrzeju Strugu. Co jednak zna
mienne, przedstawiła tam nie sylwetkę Struga-literata, ani Struga-dzialacza spo
łecznego i niepodległościowego. Z ogromnym ciepłem i wielką przyjaźnią poże
gnała Ruda w swoim artykule Struga - wielkiego miłośnika Tatr i zapalonego
turystę. Oto - co pisze Ruda:

7 J. O p p e n h e i m, Szlaki narciarskie Tatr Polskich, op. cit.
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Struga łączyła z Tatrami miłość głęboka, istotna, bezinteresowna. Nie szukał w nich sławy re
kordów wspinaczkowych, niezwykłych emocji sportowych [...] . Kochał Tatry dla Tatr Ko
chał niepogodę, legendarny deszcz tatrzański, mgły i burze, lubił [...] lazikować tygodniami, byle
patrzeć i patrzeć na ukochane góry. [ ...] Wołał raczej zimny szałas, gryzący dym i cetynę, niż

zetknięcie się z chamstwem ludzkim w obliczu piękna gór. Szukał tu bowiem [...] ucieczki od

krzykliwych walk ludzkich i od małostkowości egoizmów, szukał ciszy i ukojenia.8

Pisze Ruda o Andrzeju Strugu, ale tak pisać o cudzych uczuciach może tylko
ktoś, kto podobnych uczuć sam doznaje. Pisząc więc o Strugu, pisze Ruda - tym

samym - o sobie i dzieli się swoimi refleksjami:

Dziś, gdy w oczach wielu młodych Tatry są tylko odskocznią treningową w Andy lub Himalaje,
nie mówiąc już o tłumach zjeżdżających przez snobizm na [... ] pobyt w kawiarniach zakopiańskich
- miłość do Tatr pokolenia Chałubińskiego, Witkiewicza i Struga niełatwą będzie do pojęcia. Była
to miłość w pełnym tego słowa znaczeniu, na cale życie, zachłanna, romantyczna.9

Dość to zdumiewające, ale w ciągu minionego z górą półwiecza, od czasu gdy
Ruda napisała te słowa, nie tak bardzo świat się zmienił. Podobnie jak wtedy: są

tacy, dla których liczą się tylko rekordy wspinaczkowe, są tacy, którzy w najpo
godniejszy nawet dzień wolą kawiarnię od trudów skalnych dróg, ale są także

niepoliczone rzesze tych, którzy kochają Tatry miłością zachłanną, romantyczną,
na cale życie, jak Chałubiński, jak Witkiewicz, jak Strug, jak... jak Ruda, jak
Józio..., jak tylu, tylu innych godnych ich następców.

Józio - przez wszystkich łubiany

Ratownik górski, kierownik TOPR, taternik, narciarz, fotograf... Dużo napi
sano o Józefie Oppenheimie i to nie tylko z racji pełnionej przez niego frinkcji
kierownika TOPR w ciągu aż ćwierćwiecza, jego osiągnięć taternickich, czy też

jego działalności w Sekcji Narciarskiej PTT i w PZN. Byl Józio w Zakopanem -

niemal od pierwszej chwili, gdy tylko się tam zjawił - postacią bardzo popularną
i powszechnie łubianą. Taki oto portret Józia maluje się na podstawie relacji osób

mu współczesnych:
Szeroko roznoszono sławę Oppenheima jako kontynuatora dzieła Zaruskiego na ratowniczej ni

wie i dowcipnego kompana w góry, do brydża i pogwarki. Wielką górską wiedzę nabytą latami

praktyki przekazywał w formie opowieści kończących się zawsze dykteryjką. Najpoważniejsze
sprawy ubierał w formę anegdoty. [...] Znajomi kawiarniani, adorujący Oppenheima przy brydżo
wym stoliku, nie przypuszczali nawet, że ten skory do wesołego towarzyskiego życia jowialny [...]
pan, potrafi być niesłychanie twardy, wymagający od siebie i innych, potrafi w chwili alarmu o

wypadku przemienić się w rzutkiego organizatora.10

8 [W:] „Wierchy” 16: 1938

9 Ibidem.

10 Michał Jagiełło, JózefOppenheirn (1887-1946). [W:] Sygnały z gór. Z dziejów mi
nionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. PTTK

Zarząd Główny. SiT. Warszawa 1973
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Wspomina Władysław Krygowski:

Setki wypraw wysokogórskich w lecie i zimie, podejmowanych w najtrudniejszych warunkach,
aby nieść pomoc i ocalenie turyście, to nie jest sprawa tylko zawodu i obowiązku, który obrał. [.. .)
Oppenheim kochał góry i ludzi i jego niezmordowany trud ratowniczy wynikał z tych dwóch nie
rozłącznych miłości.11

Zdaniem tegoż Władysława Krygowskiego Józio „niechcąco” sam siebie

świetnie sportretował w swoim przewodniku. Tak pisze Władysław Krygowski w

recenzji przewodnika Szlaki narciarskie Tatr Polskich:

[część pierwsza przewodnika] omawia trudności dróg narciarskich, warunki śniegowe, lawinowe

i w ogóle atmosferyczne, arkana umiejętności technicznej, wreszcie tak ważny w narciarstwie

tatrzańskim element stromizny terenu. [...] O tych ważnych, nieraz o życiu turysty-narciarza decy
dujących sprawach, pisze autor z humorem i lekkością, tak właśnie, jakby stary i doświadczony
wyga górski udzielał rad na wycieczce [...], językiem prostym, soczystym i praktycznym. To

sprawia, że czyta się tych kilkadziesiąt stron z prawdziwą satysfakcją; znając autora, odkrywa go
się w nich całego, a nie znając, chcialoby się go poznać.12

Po latach - w serdecznym wspomnieniu o Józefie Oppenheimie - Władysław
Krygowski raz jeszcze zwraca się do Przyjaciela:

Wziąłem znowu kiedyś do ręki Twojąjedyną książkę o górach, Szlaki narciarskie Tatr Polskich,
aby powędrować z Tobą, zaszyć się gdzieś w Starej Robocie czy Pysznej, gdzie tak lubiłeś cho
dzić... [...]. Chcialem orzeźwić się tym przepysznym Twoim stylem, prostą gwarą narciarską i

górską, wyjętą ze słownika pokolenia górskiego, które kochało równie mocno i wiernie najtrudniej
szą wspinaczkę, jak słoneczne wagary...13

Jest w książce W stronę Pysznej w wydaniu z 1961 r. takie zdanie: „Rafał
Malczewski w jednym ze swych artykułów o Pogotowiu nazwał Oppenheima
‘ostatnim romantykiem’.” W wydaniu z 1973 r. Stanisław Zieliński rozbudował -

o ironio! - tę kwestię następująco: „Rafał Malczewski wspominając Zakopane i

swój czas pod Tatrami, napisał, że Oppenheim był człowiekiem opatrzonym
sumieniem, rozumem i gorącym sercem. ‘Był romantykiem w głębi duszy i

optymistą i wierzył, że ludzie nie są źli, wierzył, że słabego nie należy bić. W

dużo obłędnych rzeczy wierzył’.”

Pójdźmy raz jeszcze w stronę Pysznej...

Wspólnie przez Rudą i Józia po wojnie napisany artykuł - opublikowany już
po śmierci Oppenheima - to wzruszający „zapis” przyjaźni tych dwojga. Przy
jaźni, która przetrwała grozę lat wojennych, przyjaźni, której Ruda pozostała
wierna po kres życia. 'Pamięci zmarłych schronisk. Taki jest tytuł tego artykułu,

"

[W:j „Wierchy” 23: 1954

12 [W:] „Wierchy” 14: 1936

13 [W:] „Wierchy” 23: 1954



O Rudej, Józiu i Stanisławie Zielińskim, czyli - pójdźmy razjeszcze w stroną Pysznej 373

Tat<<v. aSchaonijko )^CiĄa£K<ej P-T.T. ną Py^ŁNEj

119. Schronisko Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Hali

Pysznej

w którym Ruda i Józio piszą o nie istniejących już schroniskach, a piszą o nich

tak, jakby pisali o zmarłych przyjaciołach:

Dla braci tatrzańskiej schroniska górskie podobniejak ludzie, mają swoiste twarze Schroni
ska, jak ludzie, odchodzą, unosząc z sobą do grobu posmak zgasłej epoki. [ ...] Śmierć schronisk,
podobna śmierci dawnego turysty, odbiera Tatrom część ich uroku, wypełniając serce wspomnie
niem czasów, zwyczajów i ludzi, którzyjuż nigdy nie wrócą.14

Wśród schronisk-przyjaciół, które wypadlo im pożegnać na zawsze, schroni
sko na Pysznej: „Eldorado i Mekka narciarzy przez długie dziesiątki lat”, „urocza

samotnia górska”, „sezam narciarski wśród mrocznych lasów Pysznej”, „wyma
rzone schronisko w Tatrach Zachodnich”, „ostoja wszelkiego bractwa narciar
skich łazęgusów górskich” - takimi to serdecznymi epitetami przez nich obda
rzone. „W 1945 r. Niemcy spalili Pyszną i [...] nigdy już nie odżyje [to] schroni-

14 [W:] „Wierchy” 18:1948



374 Bogusława Szewczyk

sko, pełne tradycji turystycznych i wspomnień o pierwszych zdobywcach grani
tatrzańskich.”15

Dziś - Hala Pyszna leży „w obrębie rezerwatu ścisłego ‘Tomanowa-Smre-

czyny’ zaprojektowanego przez PTT w 1931 r., a formalnie utworzonego w la
tach 1936 i 1948. Stanowi on matecznik zwierzyny, a zarazem jeden z najwięk
szych w Tatrach kompleksów lasów świerkowych (700 ha) - z zachowaną w

naturalnym stanie górną granicą, częściowo jarzębinowo-limbową.”16
Dziś więc - nie tylko schroniska, ale nawet samego miejsca, gdzie stal ów

„wymarzony zamek tatrzański”, nie można oglądać inaczej, jak jedynie za po
średnictwem wspomnień, opisów, zdjęć, książek. Pójdźmy więc raz jeszcze...

Prowadzi Janusz Chmielowski:

Na Halę Pyszną (1350 m) idzie się od Hali Smytniej 1 godzinę, kierując się wprost na południe.
Z Hali wiedzie ku południowi ścieżka na Przełęcz Pyszniańską (1789 nr) zwaną niekiedy Kamieni
stą (1 '/ł godz.), [...] na szczyt Bystrej (2250 tn) wydostać się można od Przełęczy Pyszniańskiej w

przeciągu 1 '/4 godz.17

Uroki Pysznej zachwala Walery Eljasz-Radzikowski:

Przybywamy przed szałas wyżni u górnej granicy lasu położony (129! mtr 4086 stóp). Wyborna
pasza dla owiec miała nadać nazwę Pysznej tej oto hali [...]. Tu to wyrabiają najlepsze sety' w

bruskach, jakich nie ma w całych Tatrach.18

Na narty zaprasza Józef Oppenheim:

... olbrzymi kocioł Hali Pysznej [to] świetny teren narciarski [...], gdzie wprawny narciarz hula,
ile dusza zapragnie, a początkujący ćwiczyć może ewolucje na rozmaitych stromiznach i w naj
rozmaitszym terenie. [...] W kotle tym, nawet w końcu maja, zetknąć się możemy z legendarnym
firnem w pełni jego majestatycznej okazałości.19

Glos ma Tadeusz Zwoliński:

Halę Pyszną, której górne tarasy i bule zwą się Siwymi Sadami, zamykają od zachodu Siwe Tur
nie, Siwa Przełęcz (1812 m) i długi grzbiet Ornaku (1867, 1853 m). [.. .] Przed II wojną światową
stało w lesie poniżej Hali Pysznej schronisko Sekcji Narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego.20

15 Ibidem.

16 Józef N y k a, Tatry Polskie. Przewodnik. S i T. Warszawa 1990.

17 J. Chm i e I o w ski, Przewodnik po Tatrach. Nakładem Księgami Polskiej Bernarda

Polonieckiego. Lwów 1907.

18 W. Eljasz-Radzikowski, Ilustrowany przewodnik do Tatr i Pienin. Nakładem

autora. Kraków 1886

19 J. O p p e n h e i m, Szlaki narciarskie Tatr Polskich..., op. cit.

20 T. Z w o 1 i ń s k i, Tatry. Przewodnik. SiT. Warszawa 1966



O Rudy, Józiu i Stanisławie Zielińskim, czyli - pójdźmy razjeszcze w stronę Pysznej 375

Wspomina Władysław Krygowski:

Wiele chwil, dni i nocy spędziło się na Pysznej [...] i to miejsce, dziś ze starymi fundamentami

zniszczonego budynku na lysince w lesie [...] przywodzi mi na myśl sporą gromadę cieni. Niektóre

z nich żyją rozproszone po świecie, niektóre dawno odeszły. Niektóre należały do gór przypadkiem
lub tylko przelotnie, inne zrosły się z nimi w jedną całość."1

Opowiadała mi niedawno pewna starsza pani - a miała przy tym minę psotne
go urwisa - jak kilka lat temu „zakradli się” w kilka osób na Pyszną, by jeszcze
raz choć popatrzeć na „stare fundamenty zniszczonego budynku”.

Czy pamiętasz...

„Czy pamiętasz? Trzeba pogodzić się z faktem, że coraz mniej ludzi może

odpowiedzieć: tak, pamiętam. Ale to jeszcze nie powód, żeby w uporem zapomi
nać wszystko i wszystkich” - to jeszcze jedno z uzupełnień wprowadzonych
przez Stanisława Zielińskiego do książki W stronę Pysznej po śmierci Rudej. W

istocie - tu się Zieliński nie myli - coraz mniej jest ludzi, którzy mogą odpowie
dzieć: tak, pamiętam. Także coraz mniej jest ludzi, którzy znają najpierwsze wy
danie W stronę Pysznej z 1961 r„ którego nakład wynosił ledwie 10 250 egz.
Coraz więcej natomiast jest ludzi znających tę książkę tylko z kolejnych jej wy
dań: w 1973 r„ 1976 r. i 1987 r„ których łączny nakład wyniósł 100 550 egz. Co

więcej: tu i ówdzie - i to u nieprzypadkowych autorów i w nieprzypadkowych
źródłach - można natrafić fta przypis, notatkę, informację, gdzie jako autora

książki Wstronę Pysznej podaje się tylko Stanisława Zielińskiego".
Można oczywiście rzecz całą wstydliwie przemilczać: „Wspólnie ze Stani

sławem Zielińskim [Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa] napisała książkę o

Tatrach, nartach i ludziach W stronę Pysznej (I wyd. Warszawa 1961)”23, lub też

ograniczyć się do uprzejmego zwrócenia uwagi: „W 1961 r. wspólnie ze Stani
sławem Zielińskim opublikowała ważną dla dokumentacji epoki międzywojennej
książkę JT stronę Pysznej. Po jej śmierci, w' następnych wydaniach tej książki,
usunięto jej nazwisko z karty tytułowej.”24

Szczęśliwie jednak - doczekaliśmy wreszcie czasów, gdy piractwo wszelkie
go rodzaju przestało być bezkarne. Pora więc, by niezgodne z zasadamifair piety
czyny Stanisława Zielińskiego zostały publicznie napiętnowane. Najwyższy to

21 W. Krygowski: Góry i doliny po mojemu. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1977
“

Np. Włodzimierz W n u k, Obrazki zakopiańskie. KAW. Kraków 1982, s. 42; Konstanty
Stecki: Przewodnik literacki pa Zakopanem. WAiF. Warszawa 1980, s. 88; Literatura polska.
Przewodnik encyklopedyczny. PWN. Warszawa 1985, t. 2, w haśle „Zieliński Stanisław’.

Janusz Zdebski, Stary Cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. Wydaw
nictwo PTTK „Kraj”. Warszawa-Kraków 1986.

24 Lidia Długołęcka, Maciej P i n k w a r t, Zakopane. Przewodnik historyczny.

Wyd. 2. Wydawnictwo PTTK „Kraj”. Warszawa 1994.
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W stronę Pysznej
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120. Karty tytułowe książki Wstronę Pysznej

czas, by w kolejnym wydaniu Wstronę Pysznej przywrócić nazwisko Rudej jako
współautorki i dołączyć notę bibliograficzną zawierającą wszystkie - od tylu
lat pokrywane milczeniem - informacje.

Czy pamiętasz? Trzeba pogodzić się z faktem, że coraz więcej lu
dzi odpowie: nie, nie pamiętam; nie mogę pamiętać, bo czasy Pysznej to dla

mnie czasy historyczne. Ale to jeszcze nie powód, żeby z uporem ich

wszystkich okłamywać.
Minęło już 30 lat od śmierci Rudej, minęło 50 lat od śmierci Józia. Oby

kwiaty i znicze składane na ich grobach nie były pustym tylko gestem.
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On Ruda, Józio and Stanisław Zieliński, or Let’s Go Again in the Direction

of Pyszna

The author discusses the succesive editions of a popular book on the Tatra Mts, IV stronę Pysz
nej. Tatry, narty, ludzie (In the Direction of Pyszna. The Tatra Mts, Ski and People) written by
Wanda Gentil-Tippenhauer and Stanisław Zieliński. In the successive editions, Stanisław Zieliński

had the name of Wanda Gentil-Tippenhauer removed and published the book with hiinself as the

only author, which was evidently unfair. The author of the paper believes tliat Stanisław Zieliński ’s

unfair dealings should be madę public and Wanda Gentil-Tippenhauer’s name as one of the two

authors restored in the futurę editions.
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HELENA ŚREDNIAWA

WANDA GENTIL-TIPPENHAUER WIDIGIEROWA

1899-1965

artystka malarka zajmująca się kulturą Podhala

Urodzona 13 I 1899 r. w Port au Prince na wyspie Haiti (Wielkie Antyle),
była córką Wiktorii z domu Rosickiej i Ludwika Gentil-Tippenliauera, inżyniera
pracującego na Haiti.

Szkolę średnią ukończyla\v Lozannie w Szwajcarii. W 1914 r. przyjechała
wraz z rodziną do Warszawy. Studiując na Wolnej Wszechnicy Polskiej otrzy
mała dyplom Nauk Humanistycznych. Artystyczne zamiłowania kształciła po
czątkowo na Kursach Rysunku dla Nauczycieli przy Akademii w Warszawie,
następnie w Kunstgeverbeschule w Hamburgu, uzupełniała w Akademii Sztuk

Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem prof. K. Stabrowskiego. pejzażysty. W

1921 r. przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków, brała udział w zbio
rowych ekspozycjach i urządzała indywidualne wystawy. Należąc do Towa
rzystwa Polskiej Sztuki Dekoracyjnej, uczestniczyła w krajowych i zagranicz
nych wystąpieniach (w Poznaniu w 1928 r. na Powszechnej Wy stawie Krajowej
oraz we Włoszech w Turynie i Mediolanie). Po studiach, unormowana sytuacja
życiowa sprzyjała rozwojowi zainteresowań. Malowała obrazy, projektowała
tkaniny i wnętrza. Pozycję artystyczną zyskała w malarstwie pejzażowym i tech
nice akwareli. Mieszkając stale w Warszawie często odwiedzała Zakopane. W

1930 r. wpisana została do zakopiańskiego Oddziału ZPAP. Odpowiadało jej
miejscowe środowisko, zróżnicowane, aktywne, poszukujące inspiracji w ludo
wej kulturze. Zaangażowana w malarstwie pejzażowym ceniła tatrzańskie plene
ry', interesowały ją kontakty z ludźmi żyjącymi pod urokiem gór. Ważne by ły
motywy osobiste. Przyjaźń, która przeszła w trwały związek. z Józefem Oppen-
heimem, kierownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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121. Wanda Gentil-Tippenhauer

Rok 1939 przekreślił wszelkie plany. Po wrześniowej ucieczce na Wschód

wróciła do Warszawy, gdzie przebywała w czasie okupacji. W listopadzie 1944 r.

po upadku Powstania Warszawskiego, przyjechała do Zakopanego. Po utracie

mieszkania, pracowni i dorobku artystycznego próbowała zorganizować dalszą
egzystencję. W 1945 roku wrócił Józef Oppenheim. Po krótkiej stabilizacji do
znała nagiego wstrząsu. W styczniu 1946 r. zginął tragicznie, skrytobójczo za
mordowany, Józef Oppenheim. Przeniosła się do Warszawy i podjęła pracę w

Ministerstwie Oświaty. Wróciła po 2 latach, gdyż wiele łączyło ją z Zakopanem.
Pojawiały się perspektywy interesującej, zespołowej pracy. Zakopiański Oddział

ZPAP nie rezygnował ze swej roli w kulturze regionu. W zmienionym, nowym
składzie przygotował odpowiedni program. Dostosowany do trudnych powojen
nych warunków uwzględniał czynniki ekonomiczne. Podstawową ideą było
wznowienie góralskiej sztuki, w oparciu o tradycję i przy udziale ludowych
twórców. Inicjatywę Związku poparło Muzeum Tatrzańskie, zreorganizowane
szkoły artystyczne, miejscowe instytucje i władze. Pomoc zapewniło Minister
stwo Kultury i Sztuki. Ważne zadania Ministerstwo powierzyło Wandzie Widi-
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122. Obraz Wandy Gentil-Tippenhauer Przedwiośnie. Giewont, akwarela

gierowej. Działała przy współpracy zainteresowanych instytucji i solidarnej po
mocy artystów, m.in. Antoniego Kenara, dyrektora PLTP, Marii Bujakowej,
dyrektorki szkoły tkackiej, Tadeusza Brzozowskiego. Po badaniach terenowych
w gronie znawców Podhala przystąpiła do realizacji programu:

W latach 1949-1950 organizowała konkurs haftu i rzeźby podhalańskiej, a w

latach 1953-1954 konkurs pamiątkarstwa podhalańskiego (była sekretarzem i

opracowała katalog). W latach 1954-55 jako sekretarz imprezy brała udział w

Uroczystościach Sabałowych.
Nawiązała bliskie kontakty z Muzeum Tatrzańskim. Dużo tu czytała, przeglą

dała systematycznie zbiory etnograficzne i ulegała fascynacji dawną góralską
kulturą. Z wrażliwością artystyczną odnosiła się do walorów i problemów ludo
wej sztuki. Zwracała uwagę na zabytkowe malarstwo na szkle. Współpracowała
przy organizacji muzealnej wystawy dawnych obrazów, urządzonej w 1960 r. w

Zakopanem, w sali BWA.

Wędrówki po wsiach, bezpośrednie rozmowy z ludźmi w ich naturalnym oto
czeniu ukazywały nieznany świat. Szanowani w środowisku, starzy twórcy po-
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siadali nieraz ciekawe indywidualności i własne poglądy. Obserwacje z terenu

znalazły wyraz w artykułach, wysyłanych do redakcji „Polskiej Sztuki Ludowej”.
Przedstawiała wybitne jednostki, opisywała lokalne wydarzenia. Zebrane do
świadczenia stosowała w pracy z Cepelią w latach 1959-1965. Pełniła etno
graficzny nadzór w zakopiańskiej placówce, skupującej wyroby wiejskich cha
łupników. Dążyła do wznowienia tradycyjnego nurtu ludowej sztuki. Ceniła star
szych twórców i nakłaniała do współpracy z Cepelią. Umiejętnie kierowała mło
dymi, zdolnymi pracownikami. Wymagająca, lecz sprawiedliwa, zdobyła auto
rytet w środowisku. Liczono się ze zdaniem „Pani Wandy”, bo tak ją zwano po
wszechnie.

Zajęta problemami regionu nie zapominała o swojej specjalności, o pejzażach
i akwareli. Chętnie malowała wiosną pola ulubionych krokusów. Pod wpływem
dawnych, ludowych obrazów zaczęła malować na szkle. Prace z okresu 1947-

1961 przedstawiła na wystawie indywidualnej w 1961 r. w BWA, w Zakopanem.
Nie żałowała czasu na sprawy związkowe. Uczestniczyła w kolejnych akcjach
wystawowych. Należąc do zarządu Oddziału ZPAP była zastępcą prezesa a na
stępnie kierownikiem Sekcji Architektury Wnętrz. Opracowała na podstawie
dokumentacji obszerny katalog do wystawy 50-lecie plastyki zakopiańskiej,
zorganizowanej w 1962 r. w zakopiańskim BWA.

Na realizację wielostronnych zamierzeń nie pozwoliła jej długotrwała choro
ba. Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa zmarła 12 sierpnia 1965. Na uro
czystości pogrzebowe, odbywające się 15 sierpnia na Starym Cmentarzu w Za
kopanem, przyjechali twórcy z kilku wsi. Chcieli pożegnać „Panią Wandę”, którą
darzyli sympatią i szacunkiem.

Prace Wandy Gentil-Tippenhauer Widigierowej:
1954 r. - Katalog wystawy Pamiątkarstwo podhalańskie, Skarby Podhala -

recenzja („Polska Sztuka Ludowa”)
1955 r. - Andrzej Opacian-Kubin („Polska Sztuka Ludowa”)
1957 r. - JózefBigos („Polska Sztuka Ludowa”), Stanisław Szymoszek-Gąsie-

nica („Polska Sztuka Ludowa”)
1959 r. - Wystawa obrazków na szkle Jana Jachymiaka (recenzja „Polska

Sztuka Ludowa”)
1961 r. - Zakopiański dom mody góralskiej „Wierchy”
1962 r. - Katalog wystawy 50 latplastyki zakopiańskiej
1965 r. - Stanisław Fatla-najsłynniejszy krawiec ludowy Podhala „Polska

Sztuka Ludowa”

1970 r. - Andrzej Bednarz („Polska Sztuka Ludowa”)
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Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa (1899-1965)
a Painter Active in Reviving the Folk Culture of the Podhale Region

Wanda Gentil-Tippenhauer Widigierowa was a gifted painter nad textile and interior designer.
She painted landscapes in water-colours, and in her later years took to glass painting. Although she

lived in Warsaw, she spent a lot of time in Zakopane where she painted, skied and went hiking in

the monuntains. After the Warsaw Uprising in 1944 she came to Zakopane, and settled there per-

manently in 1946. She became active reviving the local folk culture, co-operating with folk artists

and taking inspiration from tradition. She organised exhibitions and art competitions, and co-

operated with the Tatra Museum. She conducted on-site research and published a number of artic-

les on folk art. She was also active, in spite of a long illness, in the Zakopane Association of Visual

Artists.
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YAŚMINA STRZELECKA

W STRONĘ HELENY ROJÓWNY

Siedemdziesiąt lat temu, w roku 1923 z końcem kwietnia, było w Zakopanem
wesele, o którym do dziś krążą legendy... W Rojach nad Cichą Wodą (skąd po
chodziła panna młoda) była feta a la Wyspiański. Fraki i długie suknie przepla
tały się z bukowymi białymi portkami i kolorowymi gorsetami, a „wielki świat”

artystyczny i naukowy bawił się z „arystokracją góralską”. I jak pisa! potem je
den z gości weselnych, Jarosław Iwaszkiewicz, byli tam „wszyscy”. Drużbowie -

Karol Szymanowski z Wojtkiem Wawrytką, Witkacy, August Zamoyski, Zofia i

Karol Stryjeńscy, Adolf Chybiński, Stanisław Mierczyński, Jan Mieczyslawski,
Juliusz Zborowski, Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski... I „muzyka”- stryjeczny
dziadek panny młodej Bartuś Obrochta z synami i basistą Staszkiem Bajscakiem.
Helena Rojówna w pięknym, staroświeckim stroju po prababce i Jerzy Antoni

Kozłowski o pseudonimie Rytard - brali ślub...

Anna Iwaszkiewiczowa w swoich Dziennikach zanotowała:

Zakopane, 26 IV. Ślub Mięcia odbył się przedwczoraj. Wesele było wspaniałe z zachowaniem

wszystkich obyczajów góralskich. Dopiero teraz widzę, jak wielki jest realizm w Weselu, szczegól
nie kiedy, zmęczona już, siedziałam w jednej z izb nie urządzonych na przyjęcie, odczuwałam, jaki
musial być nastrój wtedy na weselu Rydla. Taka sama dziwna noc pełna żaru a zarazem jakby
czegoś nierealnego. Ciemne zakamarki sieni i izb, gdzie wciąż przesuwają się jakieś pary, po dwie,

po trzy osoby wchodzą, zamieniają parę zdań, znikają, wracają tam do izby tanecznej, skąd słychać
dźwięki, dziwacznej, jednostajnej, a podniecającej muzyki góralskiej: Helka wyglądała uroczo, w

ogóle oni byli oboje także wymarzoną parą państwa młodych z Wesela .

Kim była panna młoda ? Jak potoczyły się jej losy?

1 Anna Iwaszkiewicz: Dzienniki, Warszawa 1993, s. 17.
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123. Siostry Rojówny. Od prawej: Helena. Bronisława, Antonina. Anna. Maria

Helena Rojówna urodziła się w Zakopanem w 1899 roku. Była córką Jana

Gąsienicy-Roja „Jośnika” i Agnieszki z Obrochtów (bratanicy Bartusia Obroch-

ty). Miała liczne rodzeństwo - cztery siostry (Bronkę, Marynę, Hankę, Antosię) i

trzech braci (Józka, Stanisława i Jaśka). Mieszkali w Rojach. Dom rodzinny po
budował dziadek Heleny - Michał Gąsienica-Roj. W izbie, gdzie było wesele

Rojówny, jeszcze dziś na sosrębie widnieje data i nazwisko „budorza”: 1846

Jacek Wiermański.

Helena Rojówna naukę pobierała w ówczesnej austriackiej szkole ludowej a

potem w Szkole Koronkarskiej, ale od najmłodszych lat ubóstwiała teatr. W wie
ku 13-tu lat zorganizowała nawet w sali Za Strugiem amatorskie przedstawienie
bajki Kopciuszek. Z pewnością, na rozwój osobowości Heleny miała wpływ at
mosfera rodzinnego domu, pełna wspomnień o pobytach Tetmajerów, którzy
rokrocznie, przez pewien czas, wynajmowali na wakację izbę u Rojów. Matka

Heli, Agnieszka, swego czasu piękność góralska, opowiadała, jak młodzi Tet
majerowie wyciągali ją z kościoła, by szła z nimi potańczyć do „kasyna” Dworca

Tatrzańskiego, gdzie goście, nie tak dawno „odkrytego” przez Tytusa Chałubiń
skiego Zakopanego, bratali się z ludem góralskim przy muzyce góralskiej. Wiel
kim przeżyciem były dla młodej Heli opowieści pisane gwarą przez Kazimierza
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Przerwę-Tetmajera. Znała bowiem Byrkę, żonę niezapomnianego Krzysia, wi
dywała tych i tamtych, których gesty, gwarę i osobowość uwiecznił w swoich

utworach Tetmajer.
Mając 18 lat Helena Rojówna pisze i wystawia swą pierwszą sztukę Janosik.

Jest jednocześnie autorką, aktorką, reżyserką i dekoratorką. Z góralską młodzieżą
z osiedla Rojów gra, tańczy i śpiewa, porywając publiczność pomysłowością
widowiska.

Realizm przedstawienia byl urzekający. Kiedy na scenie pojawiła się Jadźka

Pitońka w roli karczmareczki i w nakrochmalonych „fartuchach” pod spódnicą,
porywała Janosika do tańca (słynne „Ej, tańcuj - ze, tańcuj, karcmarecko tłusta!

A do jutra rania kómorecka pusta”), albo kiedy do watry w lesie zlatywali się
zbójnicy, najpiękniejsi z okolicy chłopcy - Jasio Roj. Jędrek Czarniak, Jaś Fedro

czy Jasiek Krzeptowski - publiczność szalała z zachwytu. To regionalne widowi
sko wystawione było z wielkim pietyzmem. Stary Jan Roj uczył córkę tradycyj
nych kroków tanecznych, góralskie nuty grał sam Bartuś Obrochta, a Helena ze

szczególną starannością dobierała stroje dla aktorów.

Byl to pierwszy na Podhalu amatorski zespól ludowy, którego celem było
propagowanie autentycznego tańca, śpiewu, stroju i muzyki góralskiej. Jeszcze

dziś wspominają ludzie w Zakopanem, że tak zagranego Janosika, jak go wysta
wiła Helena Rojówna, już nigdy potem nie widziano - mimo, że wątek „janosi-
kowy” „Rojki” żyje po dziś dzień na scenach różnych zespołów pieśni i tańca.

187 przedstawień na scenach całej Polski, inscenizacje Legendy Tatr

i Podhale tańczy, dwóch innych sztuk ludowych Heli Rojówny, granych pod
egidą Związku Górali, 6 tygodni grania Janosika w czasie plebiscytu na Śląsku,
celem propagowania polskości, moc pięknych recenzji w czasopismach -

wszystko to zwiększyło popularność Heleny w środowisku i zwróciło uwagę

przebywających w tym czasie w Zakopanem miłośników folkloru.

Nawiązane znajomości i kontakty zapoczątkowały nowy okres w życiu. Jak

wspomniano, 24 kwietnia 1923 roku Helena Rojówna wychodzi za mąż za Jerze
go Antoniego Kozłowskiego czyli Rytarda, literata z grupy „Skamandra”. Prze
bywająca w Zakopanem artystyczno-intelektualna elita Polski przeżywała fascy
nację regionem. Środowisko związane z Rytardem przyjęło życzliwie piękną,
obdarzoną inteligencją i wrodzonym taktem góralkę. Natomiast góralski świat

Zakopanego bardzo niechętnie w idział ślub wiejskiej dziewczyny z „panem mia
stowym”. Sama Helena, nagabywana później czemu wydala się za bliżej niezna
nego „pana” gardząc zakochaną w niej młodzieżą góralską, przyznała, że liczyła,
że ów „piśmienny pan” pomoże jej w pisaniu sztuk teatralnych i tworzeniu te
atru.

Po ślubie młodzi zamieszkali w Zakopanem w domu rodzinnym Heleny. Tu

zorganizowali regionalny teatr i pracowali z miejscowymi zespołami. Obracali

się wśród ciekawych ludzi ówczesnego okresu, zaprzyjaźnieni z Witkacym, Iwa-
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124. Rafał Malczewski - portret Heleny Roj-Kozlowskiej

szkiewiczami, Szymanowskim. Powstawały wówczas Harnasie. Rojówna była
żywą skarbnicą góralskiej wiedzy, a dopełnieniem obrazu regionu były wspólne
z Rytardami i Iwaszkiewiczami spacery, wycieczki, wędrówki do odległych wsi,
a nade wszystko zaproszenia na wiejskie wesela, chrzciny i zabawy.

Oto co na ten temat pisał Jarosław Iwaszkiewicz:

Rzecz dziwna. Z „Limby” mam więcej muzycznych wspomnień niż z „Atmy”. [ .. .] Tutaj cią
gnęły się [...] nieskończone pertraktacje i rozmowy pomiędzy mną, Karolem i Rytardami dotyczące
pomysłu Harnasi. Nie do uwierzenia, jak długo ciągnęły się te projekty i jak odmienne przybierały
kształty. Tutaj też Ela (Helena Roj - przyp. mój) śpiewała Karolowi różne góralskie „nuty”, które

potrzebne były mu jako uzupełnienie muzycznych posiadów na Żywczańskim z kwartetem Bartu
sia Obrochty i narad ze Stasiem Mierczyńskim nad Muzyką Podhala. Tu też Ela śpiewała ten cu
downy motyw, podobno wprowadzony przez księdza Stolarczyka, kościelnej pieśni „Przed tak

wielkim testamentem” [Sakramentem - red.], którą na tę melodię śpiewa się tylko w Zakopanem.
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Echa tego motywu brzmią w Stabat Mater i w Litanii i, o dziwo, w drugiej części IV Symfonii
Szymanowskiego2.

Helena Rojówna wspólnie z mężem jest autorką libretta baletu Harnasie. I

choć nazwisko jej zostało pominięte - wszyscy, którzy byli świadkami tworzenia

baletu wiedzą, że to jej kompozytor zawdzięcza zasadniczą treść

utworu.

W 1925 roku Helena Rojówna, wraz ze swoim zespołem z Zakopanego, wy
jeżdża do Paryża na Wystawę Sztuki Dekoracyjnej. Pojechała także „muzyka” -

Bartuś Obrochta z synami i dudziarz Stanisław Mróz oraz tancerze: Hela Buko
wa, Broncia Tatarówna, Jasiek Tomków-Kościelny, Jasiek Fedro, Jasiek Gąsie-
nica-Roj i Józek Gróborz (ten który z Wojtkiem Wawrytko narail Szymanow
skiemu „Limbę”, chałupę mojej prababki - Jadwigi Roj-Bukowian z domu

Schmidt). Górale zrobili w Paryżu furorę. Występowali przed prezydentem Re
publiki, w Ambasadzie Polskiej, na galowym przedstawieniu w operze, w redak
cji „Le Matin”, w pawilonie polskim, zaprojektowanym przez Zofię Stryjeńską.
Olśniewająca uroda Heleny dodawała jeszcze blasku tej pierwszej w historii wy
prawie góralskiego zespołu za granicę.

Helena Roj-Kozlowska (wraz z mężem) jest autorką książek: Koleba na Hli-

niku, Wilczur z Prehyby, Na białej grani, Wpięknych górach. W latach 1925-

1926 nawiązuje kontakt z filmem. Gra rolę panny młodej w filmie pt. Wesele

góralskie, zrealizowanym dla Poloni amerykańskiej, propagującym kulturę re
gionu. Gra również rolę żony przemytnika w filmie pt. Dzień wielkiej przygody.
W 1935 roku, wraz z mężem buduje dom w Zakopanem, przy ulicy Za Strugiem
(dziś vis-a-vis domu śp. Bronisława Cukra).

W latach 1934-1935 organizuje pod Lipkami (pod patronatem Kornela Maku
szyńskiego) zawody narciarskie dla góralskich chłopców. Były to pierwsze za
wody dla dzieci organizowane na terenie Zakopanego. Ona też funduje nagrody,
odbierane przez nagrodzonych w sali „Morskiego Oka”. Dzięki zawodom, udało

się jej zaszczepić młodzieży miłość do sportu - zapisują się do klubów, trenują.
Z nich wyrastają później mistrzowie Polski: Bukowski, Kwapień, Wawrytko, Jan

Gąsienica-Ciaptak.
W roku 1936 Helena Roj-Kozlowska rozwodzi się z Janem Kozłowskim

(Rytardem). Sprzedają dom Za Strugiem. Spotyka Feliksa Daszyńskiego (syna
Ignacego). W roku 1939 kupują wspólnie dom od Sobczacki, zwanej Cekuską.
(Dom ten stoi w Rojach, dziś mieszka w nim Jan Roj, syn Heleny). Kiedy Helena

ma wreszcie możliwość odbudowania swego życia - Feliks Daszyński wyrusza
na wojnę i już z niej nie wraca. Po latach zostaje odnaleziony na Liście Katyń
skiej.

2 Jarosław Iwaszkiewicz: Album Tatrzańskie, Kraków, 1976 s. 72 .
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Wobec nacisku ze strony Goralenvolku, Helena Roj-Kozłowska opuszcza Za
kopane i przenosi się do okupowanej Warszawy. Działa w konspiracji, mimo że

zajęta jest wychowywaniem synka. Od wpadki w ręce Niemców, po wykryciu
„bibuły” w jej mieszkaniu, ratuje ją przytomność opiekunki dziecka. Dzięki
przyjaciołom ucieka pod Warszawę, zostawiając syna, dla zmylenia śladów, w

sierocińcu w innej miejscowości.
W 1945 roku wraca do Zakopanego, nie mając nic prócz synka, którego sama

wychowuje. W 1947 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki organizuje kurs nauki

malowania na szkle. Helenę uczy malować prof. Antoni Buszek. Ona z kolei

uczy swoje bratanice: Helenę Roj-Gąsienicę i Zofię Roj-Gąsienicę, Jana Jachy-
miaka - późniejszych znanych artystów ludowych, oraz dzieci we wsiach: Ma
niowy, Szlembark, Dębno, Łącko. Dojeżdża tam z Zakopanego. W tym czasie

pracuje również jako korespondentka terenowa Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Służy chętnie naukowcom i artystom wszelkimi wiadomościami z zakresu góral
skiego folkloru. Dostarcza muzeum eksponaty etnograficzne, wyszukane przez
siebie w terenie. W 1947 roku rozpoczyna pracę w zakopiańskim Muzeum Ta
trzańskim, gdzie pracuje między innymi przy urządzaniu ekspozycji w salach

muzealnych.
Na początku lat 50-tych, na zamówienie Muzeum Tatrzańskiego, zbiera mate

riały do pracy zbiorowej Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. W dziele tym znaj
duje się rozdział pt. Redyk owiec na hale jej autorstwa. Pozostałe rękopisy, które

nie weszły do Pasterstwa... zostały wykorzystane w dużym stopniu przez innych
autorów. Niestety, n i e były podpisane jej nazwi s k i em . Dopiero w

roku 1987 wydal je Ryszard Kantor, poprzedzając swoim wstępem pt. Materiały
etnograficzne po Helenie Roj-Kozlowskiej, („Rocznik Podhalański” tom IV. Za
kopane 1987).

Stała praca w Muzeum Tatrzańskim nie przeszkadzała Helenie Roj-
Kozlowskiej w dodatkowych zajęciach. Była konsultantką w filmie Czarci żleb

(gdzie „ubierała” m.in. Alinę Janowską) oraz Podhale (lata 1948, 1949). Przy
tym wszystkim nie porzuca malowania na szkle. Stale doskonaląc swój warsztat,

wybija się na czoło nielicznych artystów ludowych Podhala, uprawiających ten

rodzaj twórczości. Próbuje sil w malowaniu scen rodzajowych z życia podhalań
skiej wsi jak: Pasienie owiec, Redyk, Pranie bielizny, Cepiny. Również nie obce

są jej malarstwu sceny z historii Podhala, jak np. ilustracje z życia Kostki Na-

pierskiego, bitwa pod Nowym Targiem w 1670 r. czy ilustracje legend tatrzań
skich np. Śpiący rycerze w Tatrach.

Obrazy Heleny Roj-Kozlowskiej, malowane na szkle, zwróciły uwagę zawo
dowych plastyków i architektów, którzy zaproponowali jej współpracę. W roku

1953 wykonała serię obrazków do hotelu „Orbis” w Zakopanem oraz do schroni
ska na Polanie Chochołowskiej, projektowanego przez inż. arch. Annę Górską.
W ostatnim roku życia, już ciężko chora, wykonała serię ostatnich swych obraz-
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ków na Ogólnopolską Wystawę Sztuki Ludowej w Warszawie. Na parę tygodni
przed śmiercią otrzymała I nagrodę za prace nadesłane na V Światowy Festiwal

Młodzieży i Studentów w Warszawie.

Helena Roj-Rytardowa, jak zwyklo ją zwać osiedle Rojów w Zakopanem,
umiera 19 lipca 1955 roku. Napisał o niej Jarosław Iwaszkiewicz [...] „jeden z

najpiękniejszych kwiatów Podhala, jaki zapewne istniał” [...]

Artystka z urodzenia i instynktu, inteligentna, utalentowana i piękna. Taka

pozostała w pamięci tych, którzy ją znali. Pochowana jest na Cmentarzu Zasłu
żonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

On Helena Roj

The article presents Helena Roj-Kozlowska, a gifted and sensitive, as well as charming Iocal hi-

ghland woman. From her early years she was interested in the theatre. At eighteen she wrote a play
about the local folk hero, Janosik, and produced it together with the amateur company she had

founded. It was the first folk company in Podhale which presented the authentic local song, dance

and musie. In 1923 she married Jerzy Antoni Kozłowski, a writer from the Skamander Group who

published under the pen-name of Rytard. Their wedding was a grand event in Zakopane, as it was

attended by the Polish artistic elite. The Rytards settled in Zakopane where they founded a regional
theatre and worked with local drama groups. They belonged to the intellectual elite of Zakopane.
Helena Roj-Kozlowska co-operated with Karol Szymanowski on the script of his ballet Harnasie.

In 1925 she went with her company to Paris to the Decorative Art Exhibition. Apart from her the
atre activities, together with her husband she wrote several books for young readers. She also acted

in two feature films.

After the outbreak of WW II, Helena Roj-Kozlowska left Zakopane and settled in Warsaw where

she became active in the underground resistance movement and luckily managed to avoid impri-
sonment. She went into hiding, and in 1945 retumed to Zakopane. In 1947 she was a local corre-

spondent of the Ministry of Culture. She leamed glass painting and later trained folk artists in that

art. Her glass painting was appreciated and often awarded prizes. In 1947 she began working in the

Tatra Museum. She collected ethnographic materials to the publication Slieplierding in the Polish

Tatras and in Podhale. Her manuscripts were later published in volume IV ofRocznik Podhalański.

Helena Roj-Kozlowska died in 1955 and was buried in the Old Cemetery in Zakopane.
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ANNA MICIŃSKA

Z WITKACYM DO JEZIOR

Notatki z podróży

Od autorki:

Leżąca obecnie na terenie Ukrainy tuż przy granicy z Białorusią wieś Wielikije Oziera znajdo
wała się przed wojną w granicach II Rzeczypospolitej nosząc nazwę Jeziory. Do tych to Jezior, w

trakcie swojej ucieczki przed Niemcami z Warszawy na wschód, dotarł w pierwszej połowie wrze
śnia 1939 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz, tam też, na wiadomość o przekroczeniu polskiej
granicy przez Armię Czerwoną w dniu 17 września, nazajutrz o świcie popełnił samobójstwo i

został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Wiele wskazuje na to, że do owej zapadłej wśród bagien puszczańskiej wioski Witkiewicz trafił

nie przypadkiem. Wieś Jeziory i jej okolice od pokoleń należały do rodziny Ziemiańskich herbu

Leliwa. Z przyszłym dziedzicem Jezior, Walentym Ziemiańskim,.los zetknął Witkiewicza po raz

pierwszy w Rosji w latach I wojny światowej - byli wówczas pułkowymi kolegami w carskim

wojsku - znajomość ta została następnie odnowiona w latach 30-tych, kiedy to goszcząc na Polesiu

u księdza Henryka Kazimierowicza, proboszcza w pobliskim Stolinie, Witkiewicz wprowadzany
był przez niego w krąg jego najbliższych parafian, wśród nich i rodziny Ziemiańskich. Z dużym
prawdopodobieństwem można więc założyć, że rzucony wrześniową tułaczką - przez Brześć,
Kobryń, Antopol - aż do Dąbrowicy Witkacy świadomie skierował swe kroki ku Jeziorom licząc,
na pomoc i schronienie u dawnego znajomego. Nie zawiódł się. Siedemnastoletni wówczas syn

Walentego, Włodzimierz Ziemiański opisał po latach wzruszające spotkanie ojca z Witkiewiczem i

jego towarzyszką, Czesławą Oknińską kilka spędzonych wspólnie dni w ich dworze, rozmowy,

spacery po lesie, przejażdżki łódką po jeziorze, aż do owego fatalnego komunikatu radiowego z

dnia 17 września, który to przypieczętował decyzję Witkiewicza o własnowolnej śmierci na ostat
nim wolnym skrawku Ojczyzny.

Dla Włodzimierza Ziemiańskiego śmierć przybysza z daleka stała się nie tylko fragmentem
wspomnień z przedproża dojrzałości, lecz głęboko naznaczyła przyszłe jego losy. Ten, który -

przez ojca wysiany na poszukiwania - odnalazł zwłoki nieżyjącego już Witkiewicza w lesie pod
wielkim dębem, uważny świadekjego pogrzebu na skrajujeziorańskiego cmentarza, na resztę życia
stał się strażnikiem pamięci o tym wydarzeniu, usiłując jednocześnie na wszelkie sposoby ocalić od

zapomnienia „bezimienną i smutną” jego mogiłę. To on, kiedy udało mu się po raz pierwszy po

wojnie zajechać w rodzinne strony, na dębie, pod którym zginął Witkiewicz, wyrył wielki krzyż, na
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125. Stanisław Ignacy Witkiewicz

cmentarzu, w miejscu nieistniejącego już grobu autora Jedynego wyjścia wbił kołek-znak, który by
pozwolił w przyszłości miejsce to odnaleźć. On to niestrudzenie słał pisma i apele do władz, by
poczyniły starania o przeniesienie prochów Witkiewicza z ukraińskich już Jezior do Polski, do

Zakopanego, i choć tzw. strona radziecka nieodmiennie odpowiadała „nie lzia”i „nic nada”, nie

ustawał w coraz nowych wysiłkach.
Niestety. Związane z miejscem spoczynku Witkiewicza starania ludzi dobrej woli nie zawsze

szły w parze. Kiedy w roku 1974 państwo Maria i Stefan Flukowscy realizując ostatnią wolę
zmarłej żony Stanisława Ignacego, Jadwigi, otrzymali zezwolenie na postawienie na jeziorańskim
cmentarzu kamiennego nagrobka na mogile Witkiewicza - nie wiedzieli, że jedyną osobą, która

dokładnie potrafiłaby wskazać jej miejsce, był mieszkający w Rzeszowie pan Włodzimierz, nie

poprosili go zatem o pomoc. W rezultacie, nagrobek ustawiono nie tam, gdzie rzeczywiście spo
czywały prochy Witkiewicza, lecz gdzieś nieopodal, w miejscu określonym jedynie w przybliżeniu
przez mieszkańców Jezior; fakt, który po latach miał się okazać nieobliczalny w skutkach.

Nadszedł bowiem oto rok 1988, z nim decyzja tak długo wyczekiwana przez pana Ziemiańskie
go. W wyniku porozumień na najwyższym szczeblu, na cześć spotkania Michaiła Gorbaczowa z

Generałem Jaruzelskim, „strona radziecka” udzieliła wreszcie zezwolenia na ekshumację prochów
polskiego „chudożnika i pisatiela” i przewiezienie ich z Jezior do Zakopanego, by tam spocząć
mogły w grobie jego matki na Cmentarzu Zasłużonych. Skoro „zadzwoniło i kazało”, urzędnicy
obu wysoko umawiających się stron ochoczo przystąpili do dzieła. Bez żadnych wstępnych eks
pertyz i nikogo nie pytając o zdanie - dla pana Ziemiańskiego, choć nalegał, nie znalazło się miej
sce w samochodzie oficjalnej delegacji - sprawnie wykonano polecenie: odnaleziony pod odwalo-
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nym nagrobkiem Witkiewicza ślicznie zachowany szkielet wykopano, złożono w paradnej trumnie

i wysiano pod Giewont na uroczysty pogrzeb. Na wyjezdnym z Jezior i w Zakopanem było wszyst
ko: sterty wieńców i narodowe flagi, honorowe warty i wzniosie przemówienia - głównie na temat

przyjaźni polsko-radzieckiej zresztą. (Z dętej oficjalki wyłamał się jedynie ksiądz profesor Józef

Tischner, który nad trumną, na Pęksowym Brzyzku, wygłosił dramatyczną homilię. Wszechobecne

w tłumie Oczy i Uszy były jednak czujniejsze. Już po pierwszych zdaniach ktoś szybko przeciął
kabel wiodący do głośników na zewnątrz - „niecenzuralnego” kazania wysłuchać mogli jedynie
zgromadzeni w niewielkim kościółku...)

Ów pogrzeb jednak, choć po góralsku „telo piykny”, skażony został już u samego początku. -

„To nie Witkacy - szemrał zgromadzony tłum - wykopali kogoś innego, młodego, czaszka miała

piękne zęby, a Witkiewicz, wiadomo, takich nie miał... I te guziki od rubaszki i miedziana obrączka
- Witkacy nigdy obrączki nie nosił - znalezione przy szczątkach....

”

Przez blisko rok władze

dwoiły się i troiły, by uciszyć pogłoski. Sprawa była „polityczna”, groziła międzynarodowym
skandalem. Prawdy jednak ukryć się nie dało, miał w tym swój udział i pan Ziemiański zasypujący
redakcje czasopism listami otwartymi. Wszystko wskazywało na to, że to nie syn spoczął w grobie
matki; jeżeli jednak nie on, to kto?

Kiedy wreszcie nastała III Rzeczpospolita, panu Włodzimierzowi udało się dopiąć celu. W roku

1994 poduszczony przez niego poseł Stanisław Rusznica z Rzeszowa wniósł w tej sprawie w Sej
mie interpelację poselską. W jej następstwie powołana została przez Ministra Kazimierza Dejmka
Specjalna Komisja (złożona z profesury: dwóch antropologów, anatomopatolog, historyk medycy
ny oraz tzw. witkacologów), która zbadać miała i wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z

zakopiańskim pogrzebem domniemanego Witkiewicza oraz podjąć stosowne do wyników badań

wnioski na przyszłość.
Rewelacje nie kazały na siebie długo czekać. W trakcie powlómej ekshumacji, tym razem w Za

kopanem, pochowany tu „Stanisław Ignacy Witkiewicz” okazał się być ... nieznaną młodą kobietą,
uczone ekspertyzy nie pozostawiały co do tego najmniejszej wątpliwości! Takiego obrotu sprawy

byjuż chyba i sam Witkacy nie wymyślił!...
Podczas kiedy prasa prześcigała się w sensacyjnych nagłówkach, na barkach Komisji spoczęła

konieczność podjęcia zasadniczych decyzji: co robić w tej sytuacji? Czy odwozić na Ukrainę nie
szczęsną Poleszuczkę, czy zostawić ją w Zakopanem w grobie Marii Witkiewiczowej? Czy rozko
pywać cmentarz w Jeziorach w poszukiwaniu praw'dziwych szczątków Witkacego, czy też pogo
dzić się z wyrokami Opatrzności, która tam właśnie spocząć mu nakazała i potraktować daleki jego
grób jako symboliczny kamień graniczny wskazujący krańce przedwojennej Polski? Jak zadość
uczynić pamięci Witkiewicza, by zmazać krzywdę wyrządzoną mu przez „Onych”? Po długich
naradach zwyciężył zdrowy rozsądek. Dnia 23 stycznia 1995 roku Komisja przedstawiła Ministro
wi swoje wnioski. Brzmiały one następująco:

,Komisja przyjmuje do wiadomości, że przedstawiciel rodziny, pan Maciej Witkiewicz, postu
luje tymczasowe pozostawienie prochów' zmarłej kobiety w miejscu dotychczasowego spoczynku
na Starym Cmentarzu w Zakopanem i deklaruje podjęcie starań o przeniesienie jej z grobu rodzin

nego na inne miejsce w obrębie tegoż cmentarza.

Komisja wnioskuje, aby zaniechać ponownych poszukiwań prochów Stanisława Ignacego Wit
kiewicza na cmentarzu w Jeziorach na Ukrainie i sprowadzania ich do Polski. W zamian postuluje

aby:
1. „Na cmentarzu w Jeziorach postawić S.I. Witkiewiczowi nowy nagrobek z napisem informu

jącym o stanie faktycznym: ‘Na tym cmentarzu spoczywa...’;
2. Dąb w lesie nieopodal wsi Jeziory, pod którym zmarl S.I. Witkiewicz, otoczyć ogrodzeniem i

umieścić tabliczkę z napisem: ‘Tu zakończył życie...’;
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3. Na cmentarzu w Zakopanem odnowić grób Marii Witkiewiczowej i położyć nową płytę z na
pisem: ‘Tu spoczywa Maria Witkiewiczowa, matka S. I. Witkiewicza - jej synowi pro memoriam’,
co wyraźnie określiło by, żejest to symboliczny grób Witkacego;

4. Potraktować jako POMNIK Witkacego edycję jego Dziel zebranych podjętą przez PIW i za
bezpieczyć konieczne na to fundusze.”

Przybyły na ostatnie posiedzenie Komisji Minister Dejmek po zapoznaniu się z protokołem wła
snoręcznie adnotował go zamaszystym: „TAK!” i podpisał, co od tego momentu oznaczało przej
ście od postulatów do ich realizacji.

Do wykonania punktu pierwszego przystąpiono niemal natychmiast. Pracownik ministerialnego
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, a zarazem

sekretarz Komisji, pan Jacek Miler, zamówił wykonanie płyty nagrobnej dla Witkiewicza z napi
sami w języku polskim i ukraińskim, w zamyśle Komisji bowiem było zainstalowanie jej w Jezio
rach w rocznicę śmierci Witkiewicza, czyli 18 września tego roku. Jednocześnie postanowiono, by
w skład oficjalnej delegacji mającej wraz z płytą pojechać do Jezior, oprócz członków Komisji,
weszli: pan Włodzimierz Ziemiański w uznaniu jego wieloletnich starań o godne uczczenie pamięci
Stanisława Ignacego Witkiewicza, oraz panowie Maciej Witkiewicz, stryjeczny wnuk Witkacego, i

Stefan Okołowicz, fotograf - „witkacolog” - obaj ostatni bowiem, jako uczestnicy poprzedniej
delegacji do Jezior z 1988 roku, walnie się przyczynili do odkrycia prawdy o ówczesnych wyda
rzeniach.

Niestety. Kiedy w połowie września i płyta i członkowie delegacji gotowi już byli do drogi, po
jawiła się nieoczekiwana przeszkoda: władze Ukrainy odmówiły zezwolenia na przyjazd w okre
ślonym terminie nie podając żadnego następnego: na rok 1995 sprawa wydala się zatem przesądzo
na. - „Trudno, wznowimy starania na wiosnę przyszłego roku” - zadecydowali niedoszli podróżni
cy oddalając się do swoich zajęć, jako że zbliżał się rok akademicki i na wszystkich prawie czekali

studenci.

Minął wrzesień, październik, listopad miał się ku końcowi, kiedy rozdzwonił się ministerialny
telefon: „Jest zgoda. Możemy jechać. Ministerstwu zależy na tym, aby sprawę załatwić jeszcze w

tym roku”. Jakjednak niemal z dnia na dzień zmieniać plany i podjęte wcześniej zobowiązania, nie

mówiąc o grypie, która właśnie zaczęła się szerzyć...
Decyzja Ministerstwa byłajednak niewzruszona. - Kto nie może, nie pojedzie, ale wyjazd z na

grobkiem Witkiewicza musi się odbyć, samochód już wynajęty, hotele zarezerwowane, tamtejsze
władze uprzedzone...

Tak oto dnia 26 listopada 1995 ostatecznie wyruszyli do Jezior: Anna Różycka i Jacek Miler ja
ko przedstawiciele Ministerstwa, oraz Maciej Witkiewicz, pan Włodzimierz Ziemiański i niżej
podpisana, jako jedyny członek Komisji Witkacowskiej i jej „etatowy” protokolant.

I na tym można by skończyć wstęp do pomieszczonego tu „sprawozdania” z wyprawy, czytelni
kom należy się jednak od autorki jeszcze słów kilka. Tak się bowiem złożyło, że trwająca w sumie

pięć dni podróż, nie stała się dla mnie jedynie pielgrzymką do grobu Stanisława Ignacego Witkie
wicza. Było to także, a może przede wszystkim, spotkanie z nieznaną mi dotąd krainą, jej krajobra
zem i ludźmi, spotkanie, które poruszyło mnie znacznie głębiej niż wszelkie dotychczasowe wojaże
w wręcz odwrotnym kierunku. Stąd tak szczegółowy, a przy tym bardzo osobisty, subiektywny i

emocjonalny charakter na gorąco spisanej z tej podróży relacji, co - ufam - czytelnicy zechcą mi

wybaczyć, wszelkie bowiem „obiektywizowanie” odebrało by jej autentyczność przeżycia. Chcę
też dodać na koniec, że choć wiele w niej ciemnych, może zbyt ciemnych obrazów, celem moim

nie było „wybrzydzanie”, ni krytyka czegokolwiek i kogokolwiek. Piórem moim kierowało przede
wszystkim współczucie dla ziemi przez nieludzki system odartej z życia i urody, ziemi, w

której dopiero od niedawna zasiana wolność nie zdążyła się jeszcze zazielenić...



Z Witkacym do Jezior. Notatki zpodróży 397

Z Witkacym do Jezior

26 XI 1995 - niedziela

Spakowaną w dwie torby podróżne - w jednej wszystkie najcieplejsze ciuchy,
jakie mam, w drugiej śpiwór i jasieczek - wraz z wielkim koszykiem z prowian
tem na drogę - Włodek odwozi mnie pod Ministerstwo Kultury i Sztuki gdzie, w

samo południe, zbiórka wyruszających na Wielką Wyprawę. I rzeczywiście. Wo
kół czerwonego mikrobusika Forda krąży już Maciek Witkiewicz - „przedstawi
ciel rodziny”; Jacek Miler i Ania Różycka z Biura Pełnomocnictwa Rządu do

Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą wysłuchują ostatnich

dyrektyw swojego Szefa, prof. Tadeusza Polaka; kierowca, pan Bogdan, usiłuje
na naszych torbach i walizach umieścić wielki wieniec z jedliny, przybrany bia
ło-czerwonymi goździkami, na szarfach którego złote litery proszą: „Wieczne
odpoczywanie, racz Mu dać Panie”...

„Uważajcie na siebie”, „wracajcie zdrowo”, ostatnie pożegnania i zalecenia -

ruszamy. Via Rzeszów, skąd mamy zabrać pana Ziemiańskiego, musimy na wie
czór dojechać do Przemyśla, by nazajutrz, skoro świt przekroczyć już granicę
polsko-ukraińską w Medyce. Narazie podróż jak podróż. Gadamy, już od Grójca
zabieramy się do kanapek i popijamy kawą z termosów - piękny zachód słońca

gdzieś na polach pod Opatowem, wielka czerwona kula zapada za ośnieżone

pagórki. Potem już ciemność, milkniemy, każdy pogrążony we własne lęki przed
czekającą go Przygodą. Dojeżdżamy do Rzeszowa. Tam wisi już w oknie pan

Włodzimierz, nasi „chłopcy” taszczą do autobusiku olbrzymie kartony pełne
ubrań, jakie „Pan Dziedzic” zebrał i przygotował dla „swoich” w Jeziorach. Ża
łujemy, że samiśmy na to nie wpadli - trudno, następnym razem - pan Ziemiań
ski się mości, w dwie godziny później stajemy przed motelem „Marco” przy

obwodnicy okalającej Przemyśl. Czysto, ciepło, wygodnie, świetna łazienka przy

każdym pokoju, w restauracji kuflowe pyffko - obęckani jak bąki, rozchodzimy
się po pokojach, prosząc w recepcji o pobudkę na szóstą rano. Choć pora to nie
ludzka i wiem, że powinnam zasnąć - nie mogę. Czytam Nowy Świat i okolice

Konwickiego do drugiej w nocy, wreszcie zrezygnowana łykam proszek i zapa
dam w sen.

27 XI 1995 - poniedziałek
Półprzytomną budzi mnie telefon. Jest jeszcze ciemno, wskakuję pod gorący

prysznic - nie wiadomo, kiedy się znowu porządnie umyję - robię kawę do ter
mosu, należne nam hotelowe śniadanie mamy dostać w postaci „suchego pro
wiantu” na drogę, spełzam na zbiórkę do holu. Czekają już na nas nasi następni
towarzysze podróży, którzy dobili tu nocą z Kielc: trzej panowie z Ośrodka

Ochrony i Konserwacji Zabytków, w takimże jak nasz czerwonym mikrobusie,
wiozący płytę do zainstalowania na cmentarzu w Jeziorach. Do granicy eskortuje
nas samochód policyjny - jesteśmy „oficjalną delegacją”, a że na granicy piekło i

szatani, panowie policjanci chcą nam pomóc w przekroczeniu granicy bez kolej
ki. I rzeczywiście. Odprawa po polskiej stronie przebiega bez trudu, ale oto i

„żelazna kurtyna”. Po stronie ukraińskiej, choć bez kolejki (mamy ze sobą pismo
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z Ambasady Ukraińskiej w Warszawie, którym Jacek Miler macha na prawo i

lewo) formalności trwają bez końca. Wypełniamy jakieś deklaracje celne bez

sensu, wsiadamy i wysiadamy przy kolejnych szlabanach, wokół nas kłębi się
tłum pasażerów autobusów, kierowców TIR-ów i zwykłych podróżnych, nie

mówiąc o „spieszonych” handlarzach wlokących ze sobą olbrzymie torby i pa
kunki, bebeszone bez litości w mroźnym przedświcie. Wpadamy w lekką panikę,
ale Jacek pociesza nas, że i tak idzie jak z płatka - wreszcie po jakichś dwóch

godzinach udaje się nam przekroczyć granicę, a przynajmniej, tak nam się wy-

daje. Jeszcze co najmniej kilkakrotnie będziemy się zatrzymywać przed rozma
itymi szlabanami, rozciągniętymi w głąb terytorium na wiele kilometrów mijając
niekończący się sznur samochodów, autobusów i ciężarówek stojących w kolejce
do granicy...

Ukraina. Przylepiona do szyby, cała zamieniam się we wzrok, żeby zobaczyć
i zapamiętać jak najwięcej. Jedziemy drogą na Lwów. Pierwszą rzeczą jaką nie

tyle widzimy, co czujemy, to stan szosy. Podskakujemy na straszliwych wybo
jach, zapadamy w olbrzymie dziury, o mało nie ześlizgujemy się do rowu na

nieutwardzonym poboczu. Pan Bogdan zwalnia, w obawie o kola i resory, do 40

km na godzinę - taka mniej więcej będzie odtąd nasza prędkość przez resztę

podróży.
Wokół nas tzw. bezkresne, lekko falujące pola, pokryte cienkim śniegiem.

Ani lasu, ani dużych drzew, tylko jakieś krzaczki i chabazie (głównie krzaki je
żyn i „bodiaki”). Pola nie wydają się być uprawne, żadnych miedz i zagonów,
żadnej zieleniejącej przez śnieg oziminy. Z rzadka mijane wioski to na ogól
ulicówki wzdłuż szosy: drewniane domki stojące bokiem do drogi, kiedyś tyn
kowane i bielone, teraz w oblażących liszajach, nieogrodzone, jeśli już, to jakimś
wyszczerbionym drewnianym parkanem. Nawet przy nich mało drzew, czasem

jakaś jabłoń czy grusza. Na drogę wychodzą kury i gęsi - nie widzę psów ani

kotów. Na szosie ruch minimalny. Czasem z łomotem przejeżdża rozklekotana

ciężarówka, z rzadka samochód osobowy, nie widać konnych zaprzęgów (w
trakcie całej podróży widzieliśmy ich może kilkanaście: małe, włochate koniki i

niewielkie wozy drabiniaste). Ale przecież znak nowych czasów. W całym pasie
przygranicznym, aż do Lwowa (potem już nie), nieopodal mijanych wsi - „osie
dla willowe”. W szczerym polu, w rozgrajdanym biocie, bez dojazdu, powyra-
stane PAŁACE. Wszystko: arkady, luki, balaski, tralki, wykusze, wieże i wie
życzki, blanki, tarasy, podcienia, okna wszelakich wielkości i fasonów, wypro
wadzone w cegle lub pustakach, pokryte kto czym miał - dachówką, blachą,
blachą falistą - kompletny surrealizm. Nasze nowobogackie „willasy” to przy

tamtych skromne domki dla krasnoludków, tu jak rozmach, to rozmach, jak for
sa, to forsa. Wszystkie te pałace mają nie więcej niż trzy - cztery lata, widać, że

to „boom” z nagła wybuchłego przygranicznego handlu, a jednocześnie gotowa
jestem przysiąc, że te domy nigdy nie zostaną otynkowane, ogrodzone, nikt nie

posadzi przy nich drzewka czy kwiatka i nie zadba, żeby móc do nich dojść su
chą nogą, a nie w pancernych gumiakach. Już od granicy żałuję, że nie mamy w
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ekipie zawodowego fotografa-reportera - choć to dopiero początek naszych
zdumień.

Lwów omijamy szerokim łukiem-obwodnicą; nieczuły na nasze prośby, żeby
chociaż przejechać przez środek, bez zatrzymywania się, „głowa wyprawy”,
Jacek Miler tłumaczy nam, że to nie ma sensu, że stracimy parę godzin, a musi-

my dojechać na noc do Równego i że nie wiadomo, co nas jeszcze po drodze

czeka. Popatrujemy więc tęsknie w stronę majaczącego w oddali „Lwiwa”, choć

widok nie jest zachęcający. Na obrzeżach miasta same bloki, jakiś ichni Ursy
nów, czy Tarchomin, zresztą może i lepiej nie oglądać tych zniszczeń i spusto
szeń, jakie tu zostały, wedle opinii bywałych, dokonane?

Za Lwowem kierujemy się na Równe (Riwne). Mamy do przejechania ponad
200 km przez Busk, Olesko, Brody i Dubno, biorąc jednak pod uwagę tempo z

jakim się przemieszczamy, wiemy, że mamy jeszcze przed sobą dobrych parę

godzin jazdy. Milkniemy więc, aja znowu usiłuję sprząc ze sobą oczy i pamięć.
Główna refleksja nad oglądanym, to ta, jak bezlitośnie listopadowa pora odsłania

całą szpetotę, i bezrozumność wszelkich ludzkich tu poczynań. Mijane mia
steczka porażają rozkładem, nędzą, opuszczeniem, zaniedbaniem. Nie tylko tego,
co zostawiła tu II Rzeczpospolita, ale i tego, co nastało tu potem. Powybijane
ulice, gruzowisko chodników, rozpadające się bloki mieszkalne, pobudowane już
„za komuny”. Pozabijane deskami loggie (! - sama nazwajuż brzmi groteskowo)
poprzerabiane na jakieś komórki, grożące odpadnięciem balkony, ściany z zacie
kami i piatami odpadających tynków, pomiędzy owymi blokami zapadające się
drewniane domy, rzadkie sklepy o dwóch tylko rodzajach szyldów: „towary” i

„produkty”. („Produkty” - tłumaczy nam Jacek, to „produkty żywnościowe”,
„towary” zaś to wszystko inne...). Ludzi nie widać. Tzn. są, poruszają się
pod ścianami po swoich codziennych trajektoriach, ale jakby ich nie było, tak

samo szarzy wynędzniali jak ich otoczenie. Tu już żadnego śladu „nowego” nie

widać. Jakby nikomu nie chcialo się nawet ruszyć palcem, żeby choćby pobielić
parkan, zamieść obejście, pociągnąć farbą futrynę drzwi, czy ramę okienną
przylepić w sklepowej witrynie najmniejszą choćby reklamę czegokolwiek... Nie

wszyscy jednak pogrążeni są w letargu. Wola czynu (i władzy) trwa - przekonu
jemy się o tym na wylocie z każdego miasteczka zatrzymywani i kontrolowani

przez wojskowe czy milicyjne patrole (podobno nazywa się to GAJ, ale co by to

był za skrót - nie wiem) pilnujące, czy aby nie zboczyliśmy z trasy, nie zatrzy
mali się w niedozwolonym miejscu i nie poczynili innych bezeceństw...

Pomiędzy miasteczkami pejzaż podobny jak pod Lwowem - przyprószone li
stopadowym śniegiem pustkowia, na których przykuwają oko jedynie trzy ele
menty - rozmaitej zresztą natury. Najbardziej swojskie to bocianie gniazda na

biegnących wzdłuż drogi elektrycznych slupach - widać i ludzie dobrzy i poży
wienia obfitość. Najbardziej zdumiewające, to wiaty na autobusowych przystan
kach — dziwne, nieforemne budowle z betonu wyłożone od wewnątrz i zewnątrz
... kolorową mozaiką w przepiękne, niepowtarzające się, o wyraźnej ludowej
proweniencji, motywy. A to w ptaszki, a to w kwiatki, a to w jakieś „tureckie
ornamenty, przypominają domki słynnego francuskiego artysty naiwnego spod
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Chartres, zwanego Picassiettes, nie od Picassa jednak, lecz od kolorowych
szkiełek i skorup rozbitych talerzy, którymi latami „wymozaikował” swój dom i

jego obejście, zmieniając go w pałac z bajki. Kto to budował, kto projektował,
kto miał czas (i ochotę) na owo bezinteresowne upiększanie „niczyjego”
przecież? Dziwne. Znowu żałuję, że nie jedzie z nami fotograf, zwłaszcza, że oto

na pustkowiu elementy najbardziej groteskowe: pomniki. Dodać wypada, że

czego jak czego, ale pomników na Ukrainie nie brakuje. Nie mówię tu jednak o

obfitości czerwonych gwiazd, zwycięskich żołnierzy, bohaterskich budowni
czych socjalizmu, itp. w brązie, betonie i kamieniu, tłoczących się na centralnych
placach miast i miasteczek; chodzi mi o pomniki rzec by się chciało „przydroż
ne”, tak jak przydrożne są w Polsce kapliczki. Z tych przydrożnych pomników
(poza paroma czołgami na cokołach) utkwił mi najbardziej w pamięci, uczepiony
końca olbrzymiego stalowego luku - samolot („zwycięski wytrysk” - jak,
uczciwszy uszy, nazwał go jeden z naszych panów), a także na olbrzymim gra
nitowym cokole ustawiona w szczerym polu ...koparka, która okazała się być
„Pomnikiem Melioranta”! - „I śmieszno, i straszno” - przyjdzie mi jeszcze nie

raz powtórzyć...
Zmierzcha, kiedy docieramy do Równego. Mamy zamówiony nocleg w ho

telu „Mir”, przy głównym placu, na którym, jak pamiętał Maciek Witkiewicz,
wznosił się ogromny posąg Lenina. Lenin wprawdzie już nie stoi, ale hotel „Mir”
i owszem, sam w sobie wiekopomny pomnik Bolszewii w wymiarze tyleż fi
zycznym, co duchowym. Recepcjonistce schodzi dobra godzina na wypisywaniu
nie wiadomo czego z naszych paszportów, w zamian za każdy dostajemy po

„bumażce”, z którą dopiero możemy się zgłosić u „etażowej” po klucze. Kiedy
przychodzi do płacenia - klops. My mamy diety w dolarach, ale dolarów w re
cepcji przyjmować nie wolno. Wolno je wymienić w kantorze, znajdującym się
po drugiej stronie holu, ale kantor jest czynny tylko do drugiej, więc sytuacja
wydaje się być bez wyjścia. Nie dla bywalców jednak. Zauroczona komplemen
tami Jacka, za skromne „zaokrąglenie”w postaci kilku dolarów, recepcjonistka
uprzejmie godzi się przyjąć zapłatę za nocleg w zielonych - będzie się musiała

sama nazajutrz pofatygować naprzeciwko do koleżanki do kantoru... Wpadamy
wreszcie do pokojów, każdy marzy o zrobieniu siusiu i umyciu rąk. I znowu nie

ma fotografa!...
Nie byłam wprawdzie nigdy w Polsce w noclegowni dla bezdomnych, ale nie

wyobrażam sobie, żeby mogła wyglądać gorzej niż przeznaczone nam, hotelowe

„apartamenty”. W pokoju stoi zdezelowana prycza pokryta ziemistą pościelą i

cienkim kocykiem, fotel - „uszatek” wyglądający na zagrabiony w jakimś dwo
rze przed pół wiekiem, rozklekotane drewniane krzesło i biurko ze spełzającymi
łuskami lakieru. Zwichrowane okno zaklejone jest na amen paskami z gazety,
wieje wprawdzie nadal, ale za to przewietrzyć się nie da. W łazience nowe osią
gnięcia komunizmu: wyszczerbiona i spękana muszla klozetowa bez tzw. sedesu,
takaż umywalka i oślizgły brodzik. Między umywalką a brodzikiem sterczy pro
sto ze ściany wąż zakończony prysznicem - „obsługuje” on jednocześnie i umy
walkę i onże brodzik, ściślej mówiąc za odkręceniem kranu obsikuje całą łazien-
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kę oraz delikwenta, który pragnie się nim posłużyć, ani mydła, ani ręcznika, ani

papieru, za to przy muszli klozetowej duży kosz - „To na zużyte kawałki gazety,
żeby się rury nie zatkały” - objaśnia mnie Maciek Witkiewicz wkraczając do

pokoju z rolką papieru toaletowego. - „Przyniosłem ci bumażkę do żopki, bo

pewno, nie obyta, nie pomyślałaś, żeby wziąć ze sobą” - dodaje, aja choć pomy
ślałam (ściślej mówiąc w ostatniej chwili pomyślał Włodek) rzucam mu się w

ramiona, wzruszona braterską troską...
Po krótkich ablucjach - Ania, Jacek, Maciek i ja - decydujemy się na przed

wieczorny spacer po mieście. Riwne to stolica „obłasti”, a więc miasto woje
wódzkie porównywalne pod względem wielkości z naszą Łomżą. Chcemy obwą-
chać centrum w nadziei, że „metropolia” choć w części zatrze nasze dotychcza
sowe wrażenia. I rzeczywiście. Już o parę kroków od hotelu trafiamy na babinę
sprzedającą rodzaj bułek ze szklanej gablotki (jak precle w Krakowie), kupujemy
więc sobie po bułce i pogryzając idziemy dalej. Na skrzyżowaniu nowy „atrak-
cjon”: spowita w chustę jak kokon, babuszka proponuje nam „siemeczki” -

sprzedaje je na szklanki, prosto do kieszeni. I jej ulegamy. „Siemeczki” są palo
ne, dają się chrupać razem z łupinką, kto nie chce, popluwa prosto pod nogi. -

„A wot, na lewo, Uniwermag, na prawo, prawdziwy teatr, a wot, prosto, cerkiew

przerobiona na salę koncertową” - objaśnia nas stary bywalec Maciek, który był
tu już w roku 1988. Trzymam się go kurczowo - w ciemnym świetle ledwo tlą
cych się, rzadkich latami, nic nie widzę, a chodnik jak ścieżka na Giewont. Jesz
cze mijamy dwa kina, coś w rodzaju „Delikatesów” o dumnej nazwie „Gastro
nom”, przechodzimy przez most nad cuchnącą rzeczką i „centrum” zmienia się
dokładnie w to samo, co widzieliśmy już aż do bólu. Mam dość. Chce mi się
płakać, samajuż nie wiem czy z żalu, czy współczucia dla tej ziemi i tych ludzi -

zawracamy. Jeszcze przejście przez resztki wieczornego bazaru. Tu parę zde
chłych marchewek, tu pół kubełka kartofli, ówdzie kilka wyłożonych cebul garść
jabłek. Jest i „nowoczesność”. Skrzynki, w których pospołu sąsiadują ze sobą
butelki Coca-coli, jakieś „Fanty” czy innej „Mirindy” oraz miejscowego piwa,
kwasu chlebowego i wódki. Powiew zachodu i w innej postaci: wyłożone na

„ławoczkach” dezodorant „Fa” obok batonika „Mars” (i wódka), guma do żucia

obok mydełka „lux” (i wódka), nasz proszek do prania „E”, trzy pary skarpetek (i
wódka). Więcej sprzedających niż kupujących, targowisko nie sprzątane chyba
od dnia powstania, brniemy w błotnisto-gnilnej mazi i smutno nam jeszcze bar
dziej. Przypominamy sobie z jak niebywałą siłą ruszyły w Polsce siły życia na

przełomie, kiedy tylko stało się to możliwe. Te pogardzane rozkładane łóżeczka,
na których handlował kto żyw, ten Zieleniak kipiący od wszystkiego, o czym

tylko chciało się zamarzyć, te powstające wzdłuż dróg bary, choćby nawet w

zdezelowanym autobusie. Tak - było w tym i wiele brzydoty, i brudu, i złego
gustu. Ale była dynamika, był „ruch w interesie”, był wybuch wszelkiego ro
dzaju inicjatyw, był pęd do przodu, a z nim i rosnące wymagania - higieniczne,
estetyczne, jakościowe. Najgorsze, najbiedniejsze miasteczka dzisiejszej „Polski
B” — w ciągu ostatnich lat zrobiły skok, jakiego śladu nie dostrzec w stołecznym
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mieście Riwne, jakby ludzie trwali tam w letargu, niezdolni do stawienia czoła, i

u nich wszakże jakoś tam nowej, rzeczywistości...
W „Gastronomie” dokonujemy nieoczekiwanego odkrycia: oto butelka buł

garskiego koniaku „Słoneczny brzeg” prawem niepojętej ekonomii kosztuje trzy
razy taniej niż butelka, też bułgarskiego, wina, a w cenie jest wódki miejscowej,
która z kolei dla nas jest śmiesznie niska: pól litra kosztuje tyle, co cztery bo
chenki chleba. Wniosek stąd prosty: kupujemy dla wszystkich jeden chleb i po

„Słonecznym brzegu” na głowę (w przeliczeniu na złotówki kosztuje nas to czte
ry złote) i syci wrażeń wracamy do hotelu. Nie ryzykując kolacji w hotelowym
„restauranie” - wyciągamy warszawskie zapasy, moje oblazłe biurko przykry
wamy papierowymi serwetkami, ktoś przezorny ma deseczkę, ktoś inny nóż do

chleba, ja mam plastikowe szklaneczki, Maciek kieliszki z Uniwermagu - koniak

popity gorącą herbatą wchodzi dobrze, już nam jest cieplej, już lepiej, już raźniej.
Wsuwam się w swój śpiwór na obmierzłej pryczce, wtulam we własny jasieczek
- „pamiętaj, jutro wstajemy o piątej” - rzuca mi Maciek na odchodnym, nie

szkodzi, co mi tam, odpływam ku słonecznym brzegom...
28 XI 1995 - wtorek

Jakim cudem udaje mi się zwlec z łóżka nad ranem (dla mnie to po prostu
środek nocy) nie wiem, widać tlą się we mnie resztki sportowego ducha z za
mierzchłych czasów. Myję zęby i koniec nosa wodą zagotowaną w kubeczku,
robię kawę dla wszystkich w termosie swoim i Maćka, oddaję klucz od swojej
noclegowni pani „etażowej” i w egipskich ciemnościach ładujemy się do samo
chodu. Czeka nas około 150 km jazdy do Jezior, przy czym pan Ziemiański

ostrzega kierowcę, że ostatnie 30 to nie będzie już szosa, ale piaszczysta droga
brukowana kocimi łbami.

Krążymy po Równem dobre pół godziny, oczywiście jak wszędzie tutaj nie

ma żadnych drogowskazów, szukamy więc wyjazdu na Samy i Dąbrowicę polu
jąc na rzadkich przechodniów, z których każdy tłumaczy nam inaczej. Kiedy
wreszcie udaje się nam wyjechać z miasta, okazuje się, że jest nie tylko ciemno,
bo ciemno, ale że w dodatku toniemy we mgle. Pan Bogdan jedzie więc prawie
po omacku, a ja martwię się, że kiedy się rozwidni i tak niczego nie zobaczę. W

milczeniu siorbiemy więc gorącą kawę i żujemy mocno już przechodzone kanap
ki. Dochodzi ósma, kiedy zbliżamy się do Saren.

Nie wiem, z czym komu kojarzą się Samy, mnie kojarzą się przede wszystkim
z Żorżem (tak bowiem, fonetycznie, zapisano by tu francuskie jego imię), które
go niezwykłe losy i kariera każą myśleć o niezbadanych wyrokach Opatrzności.
Rozglądając się więc pilnie i ciekawie, jakbyjego oczami, staram się sobie przy
pomnieć to wszystko, co o nim wiem, co od niego samego słyszałam i co prze
czytałam w autobiograficznej jego książce. Tak więc, to tu, w Samach, w małym
drewnianym, jednoizbowym domku pod lasem, w żydowskiej dzielnicy mia
steczka, urodził się w 1924 roku mały Herszele, syn Hanny i Motele Szarpaków,
choć w metryce, jako miejsce urodzenia będzie miał wpisaną Dąbrowicę. Her
szele dla swoich, Grisza dla koleżków - Ukraińców i Białorusinów, trafia do
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polskiej szkoły, gdzie młoda nauczycielka zauważa niezwykłą jego inteligencję i

osobiście prosi rodziców, by choć ubodzy, nie zaniedbywali dalszego kształcenia

syna, kiedy ukończy już sameńską szkółkę. W rok potem, z niewiadomych po
wodów popełnia samobójstwo - pierwszy dramat w życiu Griszy. Słowa jej jed
nak nie zostały zapomniane. Herszele-Grisza ma 8 lat, kiedy w roku 1932 jego
rodzice decydują się na wyjazd z Polesia i za namową mieszkających w Paryżu
krewnych emigrują do Francji. Tu dokonuje się - jak sam pisze w swojej auto
biografii - akt jego powtórnych, ze świadomego wyboru, narodzin. Żydowsko-
białorusko-polskojęzyczny Grisza Szarpak zostaje Francuzem, nazywa się odtąd
Georges Charpak i w roku 1992 otrzymuje nagrodę Nobla z fizyki. Czy tu w

Samach, ktoś o tym wie, czy udało się przeżyć jakimś jego krewnym, czy pa
miętają go rówieśnicy zabaw i nauki? Nie wiedzieć. Ja, w każdym razie posyłam
Mu stąd najlepsze, najczulsze myśli.

Do tej pory znajdowaliśmy się na Wołyniu - za Samami przekraczamy grani
cę Polesia. Mgła nieco się podnosi - widać zmianę pejzażu. Z początku to jesz
cze rzadkie zagajniki i niewielkie laski, z upływem drogi las gęstnieje. Rdzawość

buków podbita ciemną zielenią świerków cieszy oko wreszcie jakimś kolorem,
kiedy przystajemy przy drodze las pachnie, głęboko wdycham odświeżające po
wietrze. Podnoszę z ziemi niewielką szyszeczkę i wsuwam ją do kieszeni. Mam

tam już dwa kasztany: jeden malutki, okrągły pochodzi z królewskiego parku pod
Sztokholmem, gdzie byłam w końcu września, drugi, większy, lekko spłaszczony
z Cours Albert I, paryskiego bulwam nad Sekwaną, którym wędrowałam w paź
dzierniku. - „Habent sua fata szyszeczki” - uśmiecham się nad swoją kieszon
kową międzynarodówką...

Tutejsza rzeczywistość jednak szybko budzi mnie z zadumy. Las bowiem na
gle się otwiera, przed nami znowu rozlegle pola. Gdzieś po prawej majaczą ja
kieś zabudowania, strzałka w bok informuje, że to jakiś kołchoz, czy sowchoz,
czy ichni PGR. Nie było by w tym jeszcze nic dziwnego, gdyby nie widok (foto
graf !!!) na wielkie stado krów nieopisanie brudnych i chudych, leżących na

śniegu! Czy wypędzone na pastwisko - wiosną zapewne - miały nadal szukać

trawy pod śniegiem? Czy o nich zapomniano? Czy może ludzie rozpierzchli się
już z nikomu nie potrzebnego kołchozu, pozostawiając krowy na lasce Boskiej? -

„Zdumiony, bezsilny stoję wobec tej zagadki” - brzmią mi w uszach słowa Wata,
choć dalibóg nie owych nieszczęsnych krów dotyczyły.

Dąbrowica. Równie obskurna i zaniedbana jak dotychczas mijane miasteczka.

To tam zdaje się (a może już mi się wszystko pomyliło i było to w Samach) zo
baczyliśmy śmiałe, nowatorskie potraktowanie elementu czerwonej gwiazdy na

gigantycznym pomniku zajmującym pól rynku. Gwiazda oto, jako taka, pozba
wiona została swojej fizyczności. „Fizyczny” był jedynie półkolisty mur z wiel
kich granitowych ciosów - pięcioramienna gwiazda natomiast została w nim na

wylot wycięta. Przypomina mi się opowieść mojej Matki, jak to w czasach

stalinowskich przyszedł do Szkoły Kenara w Zakopanem miejscowy kacyk, żeby
zamówić dekoracje miasta na 1 maja. - „Ale żeby były takie więcej ab ażu
rowe”... No właśnie.
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Tuż za Dąbrowicą opuszczamy dotychczasową „dobrą” szosę wiodącą na

północ, do granicy z Białorusią. Skręcamy w prawo, przekraczamy rzeki Horyń i

Słucz, które nieopodal łączą się ze sobą, i błądząc i pytając ileś razy trafiamy
wreszcie na drogę wiodącą do Jezior, nazywających się teraz Wielikije Oziera.

Teraz to już dzicz i głusza kompletna. Porośnięty rzadkawym lasem teren jest
wyraźnie podmokły, droga biegnie jakby nadsypaną groblą. Z czasem las gęst
nieje, ale za to resztki asfaltu zamieniają się w zapowiedziane kocie łby, pan

Bogdan zwalnia do 20 km na godzinę, nic nie pomaga, trzęsiemy się w busiku

jak groch w pęcherzu, szczękamy zębami, z takim trudem przeżute kanapki pod
chodzą nam pod gardło. Jesteśmy jednak coraz bardziej zemocjonowani. - „Po
myśl - mówi Maciek Witkiewicz - jak On wlókł się tędy pieszo tą drogą, półży
wy, zrozpaczony, ze świadomością, że to ostatnia już jego droga”....Łzy podcho
dzą mi do oczu, staram się wmyśleć w podsunięty mi przez Maćka obraz, dodać

jeszcze i to nieszczęście do tej już i tak bezgranicznie smutnej i nieszczęśliwej
krainy. Tymczasem im bardziej milkniemy, tym bardziej podniecony jest pan
Włodzimierz. Wierci się, rozgląda dokoła, widać, że nawiedza go tzw. rój wspo
mnień - z każdym kilometrem zbliża się przecież do swojej ojcowizny, do miej
sca swoich narodzin i szczęśliwego zapewne dzieciństwa. Rozpoznaj e każde

większe drzewo i każdy dukt leśny, nieświadomie coraz bardziej „zaciąga”, z

każdą chwilą staje się coraz bardziej widoczne, że oto jedzie z nami nie starszy
pan, były wojskowy w stanie spoczynku, ale młody panicz, nie, już w tej chwili

pan dziedzic tych włości, gospodarz, zasłużony członek Podolskiego Towarzy
stwa Ziemiańskiego, coraz bardziej z waszecia. Obserwuję tę przemianę tyleż z

rozbawieniem, co ze wzruszeniem, jakże dobrze go rozumiem, wpółczując loso
wi wszystkich wykorzenionych, przepędzanych, w wędrówce bez powrotu. Ten

powrót więc, choć na dobę, jest wielkim przeżyciem dla naszego współtowarzy
sza, to przeżycie staramy się uszanować. - „No i już, tu droga na Szachy, zaraz

będzie tablica ‘Wielikije Oziera’ ”
- woła w jakimś momencie. Tablicy wpraw

dzie nie ma, ale oto las otwiera się na jezioro i pierwsze zabudowania wzdłuż

drogi. - „Co robimy? Od czego zaczynamy? Trzeba przede wszystkim podjechać
pod cmentarz, wytaskać z samochodu płytę i zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby ją
zainstalować. Ale czy można, ot tak sobie, bez niczyjego pozwolenia?” - zasy
pujemy pana Włodzimierza pytaniami, odtąd bowiem on nami rządzi. - „Naj
pierw trzeba nam podjechać do Bat’ki. Z nim przywitać się, zostawić pudła z

odzieżą i z nim na cmentarz, inaczej nie wypada” - zarządza pan Ziemiański,
tymczasem na widok czerwonych autobusików z chałup już zaczynają wyglądać
pierwsi ciekawscy. Droga^.a z nią wieś ciągną się wzdłuż brzegu jeziora - „a, o

tu o i cmentarz” - mijamy go po lewej stronie, opodal niego cerkiewka, naprze
ciwko dom Batiuszki - miejscowego popa. „To mój przyjaciel, był on u mnie z

synem w Rzeszowie, a i ja u niego nocował, jak był tu ostatnim razem” - obja
śnia nas pan Włodzimierz, i rzeczywiście po chwili tonie już w ramionach Bat’ki,
który wywabiony wrzawą wyległ na nasze spotkanie.

Bat’ka jest „w cywilu”, w grubym kaftanie, czapie i „baciokach”, błyska zło
tymi zębami w uśmiechu, spod drucianych okularków patrzą ciemne, mądre
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oczy. Za nim wylęga popadia w kraciastej chuście i ich syn Iwan, jasny chłopak z

ledwo sypiącym się wąsem. Okrzykom i powitaniom nie ma końca, popadia pro
si wchodzić, chce już szykować poczęstunek, my jednak przemy na cmentarz.

Wyładowawszy zatem tylko pudła, zabieramy Bat’kę i zawracamy pod cmentar
ną bramę.

Jeziorański cmentarz znajduje się na czymś w rodzaju wału między drogą a

jeziorem, tzn. wznosząc się od drogi, opada ku jezioru. Jest maluteńki, jeśli ma

wszystkiego 100 na 100 metrów, to już góra. Żadnych dróżek czy alejek, piasz
czyste mogiły usypane bez żadnego ładu, kluczy się między nimi, bądź przestę-
puje, stawiając stopy na skrawkach wolnego miejsca. Nad mogiłkami krzyże, nie

prawosławne jednak, lecz „katolickie”, drewniane, nowsze pomalowane na nie
biesko, starsze już spełzłe, powichrowane względem siebie na wszystkie strony.
Na krzyżach z reguły nie ma tabliczek (kilka tabliczek z imionami zmarłych i

datami pochodziło najwyraźniej z ostatnich lat, „najstarsza” z 1991 roku), są

anonimowe, za to - rzecz dla nas niezwykła - większość przewiązana jest ro
dzajem długich i wąskich, lnianych ręczników o pięknie haftowanych brzegach.
Na wielu grobach pod krzyżem leży długi patyk. Bat’ka objaśnia nas, że takimi

patykami mierzy się zmarłego, żeby wiedzieć jak długi grób powinno się dla

niego wykopać - w istocie zaczynamy dostrzegać, że nie są one równe - i ta oto

miarka jedynym pozostaje znakiem cielesności nieboszczyka. Poza dwoma nie
wielkimi świerczkami na cmentarzu nie ma żadnych drzew ani krzewów. „Były,
ale zostały wycięte w 1988 roku, kiedy to na cmentarzu robiono generalne po
rządki, żeby go przygotować na przyjęcie Wysokich Delegacji, które przyjechały
na ekshumację Stryja - tłumaczy mi Maciek Witkiewicz. Wycięto wtedy nie

tylko wszystkie drzewa, ale przyjechał buldożer, żeby splantować groby i przebić
szeroką ‘aleję’ od cmentarnej bramy do samej mogiły Witkacego. Przy okazji
splantowano też wszystkie mogiły wokół - delegacja była liczna, wszyscy mu-

sieli się zmieścić”... Dreszcz przechodzi mi po krzyżach, dziś na szczęście nie ma

już śladu po tym barbarzyństwie, życie śmierci wróciło w swój naturalny porzą
dek, nowe piaszczyste mogiłki i niebieskie krzyże zarosły ślad ludzkiej pychy, by
po dawnemu znowu poddać się jedynie wiatrom i słocie. Tylko na drzewa przyj
dzie jeszcze poczekać.
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126. Włodzimierz Ziemiański przy dębie, pod któiym St. I. Witkiewicz popełnił sa
mobójstwo

Docieramy do „grobu” Stanisława Ignacego. Pomiędzy ocalałymi świerczka-

mi stoi wrośnięty w ziemię kamienny blok z napisami w języku polskim i ukraiń
skim. To ten, który w roku 1974 ufundowali pp. Flukowscy i z pomocą generała
Malko, w najlepszej woli położyli na miejscu wskazanym przez miejscowych
„starszych”, jako miejsce spoczynku polskiego samobójcy. Jak miało się okazać,
miejsce to oznaczone zostało niedokładnie. Kiedy w 1988 roku kamień odwalo
no, znaleziono pod nim szkielet młodej dziewczyny, który też z całą pompą

przewieziono i pochowano w Zakopanem. Na owym pierwszym nagrobku poło
żono wówczas „pamiątkową” płytę metalową, informującą o tym, że prochy
Stanisława Ignacego Witkiewicza, które tu niegdyś spoczywały, zostały zabrane

do rodzinnej ziemi, całość otoczono łańcuchem na czterech słupkach, po czym

wszyscy, bardzo z siebie zadowoleni, uznali sprawę za zamkniętą. Trudno dziś

dociec, dlaczego za zamkniętą nie uznali jej mieszkańcy Jezior. Kiedy rozgląda
my się wokół, uprzytamniamy sobie, że po owym łańcuchu nie ma śladu, meta
lowa zaś płyta, zdjęta z kamiennego bloku, spoczywa pod płotem nieopodal. Nie

mamy czasu (ani ochoty) na przeprowadzanie „dochodzenia”. Decydujemy, że

przywieziona przez nas bazaltowa płyta z napisem mówiącym o stanie faktycz-



Z Witkacym do Jezior. Notatki zpodróży 407

nym tzn., że „na tym cmentarzu spoczywa i o pamięć prosi polski chudożnik i

pisatiel Witkiewicz”, winna zostać zamocowana na owym pierwszym kamieniu

nagrobnym między świerczkami, usuwanie go bowiem nie wchodzi rachubę
(zbyt ciężki), posłużyć może natomiast jako naturalny postument. Podjąwszy tę

decyzję, zostawiamy panów z Ochrony Zabytków z ich problemami techniczny
mi - w mig zresztą znajdują się miejscowi pomocnicy - i nie wdając się w roz-

howory z nadciągającymi na cmentarz kobietami, pod wodzą pana Włodzimierza

wyruszamy za wieś, do lasu, chce on nam bowiem pokazać dąb, pod którym
rozegrała się tragedia. Leśnym, piaszczystym duktem jedziemy niewiele ponad
kilometr. Stajemy. Na lewo od drogi, kilkanaście metrów w głąb lasu, w istocie

stoi rozłożysty dąb. Widzimy, że otoczony jest drewnianym płotkiem - na prośbę
pana Włodzimierza postawili go Jego” Poleszucy. Dąb jest ranny, widać że jakiś
czas temu obłupano z niego wielki kawał kory, świeci w tym miejscu nagim
rdzeniem. „Na dębie tym, pragnąc go oznaczyć, wyryłem krzyż, wiele lat temu,

kiedy - jeszcze nielegalnie - przyjechałem do Jezior pierwszy raz po wojnie -

wyjaśnia pan Ziemiański. Ale krzyż, wtedy, to nie było dobrze. Ot, ktoś kazał

krzyż zerwać razem z korą. Ale ja i tak następnym razem swoje zrobiłem. Na

zabliźniającej się ranie drzewa smołą napisałem: Witkacy i data śmieci”. Rze
czywiście, zbliżywszy się do dębu widzimy ów napis - nie wiem dlaczego dziw
nie wzrusza mnie fakt, że zarastającą „ranę” kora przykryła już ostatnią literkę
imienia i cyferkę daty. Stoimy przez chwilę w milczeniu, Maciek Witkiewicz

wyciąga ze swojej torby dwa wianuszki z mchu i nieśmiertelników, umocowuje
je na płotku, wewnątrz zapalamy dwa znicze. W ruch idą aparaty fotograficzne
pana Ziemiańskiego i Jacka Milera, musi być pamiątka i dokumentacja, ja pró
buję się skupić, ale wszystko mi przeszkadza: toczone wokół rozmowy, ogarnia
jące zimno, błyski fleszów. Żegnam się więc tylko i wracam do samochodu - po

chwili ruszamy z powrotem w stronę wsi.

Nim jednak do niej dojedziemy, zatrzymujemy się raz jeszcze. - „O tu, skręci
pan w lewo i prosto, aż nad samo jezioro” - nakazuje władczo kierowcy Pan

Dziedzic. Zatrzymujemy się na jakiejś ni to łące, nie łące spływającej prosto do

nadwodnych trzcin i oczeretów, po środku jakiś rzeczywiście olbrzymi dąb, ów
dzie parę starych drzew owocowych, przez łąkę biegnie rozjeżdżona droga do

jakichś barakoidalnych zabudowań. Wokół, w tzw. dzikim nieładzie, leżą poroz
rzucane, pordzewiałe maszyny rolnicze. - „To dawny ośrodek maszynowy, teraz

już nieczynny” - objaśnia ktoś z miejscowych. Okazuje się jednak, że nie dlate-

gośmy się tu zatrzymali. - „Tu o, stał nasz dwór - wskazuje pan Ziemiański wy
siadając z samochodu i kierując się w stronę drzew. Tu stal dwór, a obok sad, to

resztki tego sadu. A dokoła dobrze utrzymany park, schodzący do jeziora, tylko
ten dąb z niego został. Bolszewicy z dymem puścili, śladu nie zostało, musieli-

śmy uciekać, najpierw do Stolina, potem do Polski. To tutaj do nas przyszedł
Witkacy, spędził parę dni, a potem poszedł do lasu poderżnąć sobie gardło 18

września trzydziestego dziewiątego roku”. Chodzi wolno, wpatrując się w przy
sypaną śniegiem ziemię. Czy właśnie wchodzi do domu, a może już z sieni do

saloniku? A może jest w kuchni, albo w swoim chłopięcym pokoju? Nie prze-
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127. Płyta poświęcona pamięci St. I. Witkiewicza na cmentarzu w Jeziorach

szkadzamy mu w tej wędrówce. Przystaje wreszcie w jakimś miejscu, prosi o

zrobienie fotografii - ruszamy dalej.
Tymczasem na cmentarzu zrobiło się wielkie zgromadzenie. Pół wsi przyglą

da się jak nasi panowie mocują płytę na bolce i cementową zaprawę, dzielnie im

w tym pomaga kilku tubylców, nadbiegł ponadto zaniepokojony i lekko odęty, że

go nie zawiadomiono, sołtys, a także zielonym gazikiem zjechała pod cmentarz

Pani Naczelnik Od Kultury z Dąbrowicy również niemile zdziwiona, że nie za
trzymaliśmy się i nie odmeldowali u niej przejazdem. Wysyłamy więc Bat’kę,
żeby udobruchał sołtysa, pan Włodzimierz zaś zajmuje się panią naczelnik -

wkrótce lody pękają i wszyscy zgodnie biorą udział w „odsłonięciu” nowego

nagrobka. Przetarty do połysku, prezentuje się okazale. Układamy u jego stóp
nasz „oficjalny” wieniec, Maciek dokłada następne wianuszki w głowie i po bo
kach, zapalamy znicze. Ponieważ Bat’ka odmawia zmówienia stosownej modli
twy - twierdzi, że dla samobójcy nie może, obiecuje natomiast popołudniowe
modły w cerkwi „za tych, co w podróży” - ja łamiącym się głosem odmawiam

głośno „Wieczne odpoczywanie”, wtóruje mi szmer modlitwy zebranego tłumku.
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Zziębnięci opuszczamy wolno cmentarz, nie bardzo wiedząc, co dalej robić.

Okazuje się jednak, że Pani Naczelnik Od Kultury zarządziła już za nas. Teraz

będzie zwiedzanie szkoły, a następnie w tejże szkole obiad dla całej delegacji.
Szkoła jest nowa (w sensie powojenna), murowana, dalekie echo naszych „szkół
tysiąclecia”. Zajeżdżamy na dziedziniec, w progu wita nas dyrektorka szkoły i

kilka pań nauczycielek. Zostawiamy płaszcze w pokoju nauczycielskim i prosze
ni jesteśmy na piętro, do „komnaty Witkiewicza”. I rzeczywiście - pani dyrektor
otwiera drzwi, wchodzimy do niewielkiego pomieszczenia i - nie ukrywam -

wielkie jest nasze, pozytywne zdziwienie. Pokój obwieszony jest od góry do dołu

wielkimi fotografiami Witkacego, starannie oprawionymi w passe-partout i opi
sanymi w języku ukraińskim; ze wzruszeniem odnajduję fotografię Witkacego z

moim Ojcem. Pod ścianami stoły pełne polskich książek, kilka albumów poświę
conych patronowi owej „izby pamięci”, to - okazuje się - dar poprzedniej dele
gacji. Dokładam do zbiorów fotografie przez siebie przywiezione, swój album

Witkacy. Życie i twórczość i kilka plakatów, Jacek Miler album Ireny Jakimowi-

czowej. Jest nam miło, że „nasz” Witkiewicz w takim tu poszanowaniu, wpisu
jemy wyrazy wdzięczności do księgi pamiątkowej i opuszczamy „komnatę”.
Jesteśmy proszeni do stołówki na parterze. Po drodze nieśmiało pytam o możli
wość umycia rąk. Pani dyrektor wskazuje mi odpowiednie drzwi. Wchodzę i o

mało nie padam jak długa z wrażenia. (FOTOGRAF !!!). Widzę duże pomiesz
czenie, wyłożone białymi kafelkami - w nim po lewej stronie rząd kilkunastu nie

podzielonych najmniejszymi przepierzeniami gołych muszli klozetowych, po

prawej, przy ścianie takiż rząd pisuarów... Pomijając już ich stan i stopień czy
stości (a raczej nieczystości!) co za obłąkany pomysł - wyobrażam sobie przerwę

między lekcjami, kiedy wpada tu hurma dzieciaków i pospołu, chłopcy i dziew
częta, korzysta z owego dobrodziejstwa cywilizacji!... Wylatuję jak z procy, go
towa raczej skonać niż skorzystać z tego przybytku, i kieruję się w stronę sto
łówki. Przy zastawionych stołach, na długich ławach siedzi już nasza delegacja
poprzetykana miejscowymi. Jest więc i pop z popadią i pan sołtys i pani naczel
nik i rzecz jasna całe grono nauczycielskie. Głodna jak wilk, rozglądam się cie
kawie po suto zastawionym stole. Widzę, że rzeczywiście czym chata bogata. I

barszcz z kapustą i kartofle polane jakimś sosem mięsnym i wyłożony na głębo
kie talerze pasztet i jakieś rybki i grzybki marynowane i „ogórcy” i kompot i

„czaj” i las kapslowanych butelek, co najpierw myślę, że to kwas chlebowy, z

przerażeniem jednak konstatuję, że to „horiłka”. O Jezu, myślę, to się źle skoń
czy, nie mniej rzucam się najedzenie, starając się nie pamiętać, że to wszystko
czamobylskie, i na pierwszy kieliszek wódki. Toastom nie ma końca. Jest więc i

„s prijezdom” i „zdarowie” i „Boh trojcu lubit”. Dziarska pani naczelnik wygła
sza mowę na naszą cześć, poprawia pan sołtys, dziękczynnym toastem odwdzię
cza się pan Ziemiański. Atmosfera się rozgrzewa w sensie dosłownym i przeno
śnym, może to i lepiej, przynajmniej nie czujemy smaku tego, co jemy. Oto bo
wiem gdzieś „zadnim urnom” rozpoznaję dawno zapomniany smak puszkowej
tuszonki, którą ozdobione są nasze kartofle, idąc tym tropem odkrywam, że z

wyjątkiem zupy i kartofli, wszystko jest puszkowo-konserwowe i to bynajmniej
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nie domowej roboty. I rybki, i pasztet i „ogórcy” i grzybki i kompot, wszystko to,

przypominam sobie, widziałam w równieńskim „Gastronomie” , lekko zdziwiona

rozmiarem co najmniej kilogramowych puszek i pięciolitrowych słojów...
Bankiet zapewne trwałby bez końca - stawia mu jednak kres Bat’ko, oświad

czając, że zaprasza na modlitwę do cerkwi, sam idzie się przebrać, a nas oczekuje
za kwadrans. Wyruszamy więc w zimną ciemność, wkrótce znajdujemy się pod
bramą cerkiewki.

Cerkiewka jest nieduża, drewniana, z zewnątrz i wewnątrz pomalowana na

niebiesko. Ma dobrze ponad sto lat, objaśnia nas pan Ziemiański, ale przez wiele

lat stała opuszczona i zamknięta. „Nasz” pop przybył tutaj dopiero przed czterna
stu laty, przedtem nie było nikogo do religijnej posługi. W cerkwi nie ma ani

jednej „prawdziwej” ikony. W carskich wrotach zastępują je jakieś paskudne
oleodruki, oplątane jednak gęsto haftowanymi „ręcznikami” (takimi jak na

cmentarzu) tworzą sakralną przestrzeń. Przed carskimi wrotami skromny ołtarz,
nad nim mosiężny kandelabr, w opuszczony wkładamy i zapalamy dziesiątki
cienkich świeczuszek. Stajemy blisko ołtarza, za nami tłoczą się „tutejsi”, głów
nie jednak starsze kobiety. Kilka znika za carskimi wrotami, to te, które będą
odśpiewywać modlitwy. Odziany w srebrzystą długą kapę, w świetle pełgających
ogników świec, Batiuszka połyskuje przy ołtarzu jak rybka - rozpoczynają się
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modły. Wiemy już, że nie będzie to prawdziwe nabożeństwo, tylko modlitwy za

tych, co w podróży. „W podróży” jest Witkiewicz, ale jesteśmy i my. Bat’ka

przed nabożeństwem spisał nasze imiona i oto teraz monotonnie, wielokrotnie je
wymienia. Szybko, jak w transie, bijąc pokłony, z melodyjną inkantacją wyma
wia słowa modlitwy - „Hospody pomyluj” odpowiada mu wielogłosowy chór

starczych, ale niezwykle czystych, krystalicznych głosów. Jest w tej modlitwie

coś niezwykle pięknego i poruszającego. Ubogie, ciemne, lodowate wnętrze wy
pełnia się jakąś jarzącą duchowością, ostatnią deską ratunku utrudzonych wę
drowców. Ale oto modlitwy się kończą, Bat’ko odwraca się ku wiernym, chce

podać krzyż do ucałowania. W tym momencie zbliża się do niego Maciek Wit
kiewicz i prosi o pozwolenie odśpiewania pieśni dedykowanej pamięci tego, dla

którego wszyscy się tutaj zgromadzili. Staje przy ołtarzu i olbrzymi jego głos,
potężny bas-baryton wypełnia nagle nie tylko całą cerkiewkę, ale chyba wieś

całą, niesie się po jeziorze, by ścichnąć dopiero gdzieś w pobliżu ukrytego w

mroku wielkiego dębu. Maciek śpiewa starą dumkę kozacką z muzyką Moniusz
ki. - „Ginę, ginę, w obcej stronie, śmierć mi oczy tuli, proszę ciebie, moja mila,
donieś to matuli...” Tego nadto. „Serceszczypatielna” pieśń łapie wszystkich za

gardła, nie tylko ja plączę jak bóbr, szlocha pan Ziemiański, oniemiałe z począt
ku ze zdumienia i podziwu zaczynają pochlipywać zgromadzone babuszki, czer
wienieje ze wzruszenia Bat’ko przy ołtarzu. - „Przyszła matka, przyszła matka,
przyszła matuleńka. Obróciła blade liczko przeciw synaleńka. Widzisz, widzisz,
mój syneczku, moje drogie dziecię, nie słuchałeś ojca, matki, takie twoje żyyy-
cie, nie słuchałeś ojca matki, taakie twoje życie...”. Z ostatnią nutą Maciek od
biega od ołtarza, zakrywa twarz dłońmi, sam jest tak wzruszony, że przez dłuższą
chwilę nie może z siebie wydobyć głosu. To kulminacyjny punkt oficjalnych i

nieoficjalnych uroczystości, związanych z naszym przyjazdem. „Jeszcze tylko,
zobaczysz - szepce mi do ucha Maciek - o północy pójdę na cmentarz i zapalę
Mu świeczkę, może zobaczę Jego ducha przy mogile”... Na razie „ekumenicznie”
całujemy w pokorze prawosławny krzyż, który Bafko podsuwa wszystkim
zgromadzonym, hojnie składamy na tacę przy' ołtarzu, gasimy ociekające świe-

czuszki, cerkiewka pogrąża się w ciemność, Bafko zamykają wielkim kluczem.

„A teraz do mnie - zaprasza - trzeba się rozgrzać, pogadać, pobratać”... Suniemy
za nim, do jego chalupiny.

W niewielkiej kuchni tłoczy się kilkanaście osób. Króluje w niej duży, wyle-
piany, pobielony piec, z którego bije lube ciepło. Pod oknem prostokątny stół i

dwie lawy. Popadia znosi z głębi domu jakieś krzesła i stołki, rozsiadamy się, jak
możemy. Rozglądam się po kuchni. Żadnego kredensu, żadnych szafek, tylko
pod ścianą żelazny zbiornik na wodę z kranikiem do miednicy i w kącie na stołku

elektryczna maszynka z wielkim blaszanym czajnikiem. Zagadana, nie zauwa
żam skąd popadia wyciąga kieliszki i talerze, po chwili wjeżdżają na stół kop
czyki tłuczonych kartofli ukoronowane znaną nam już tuszonką, „ogórcy” i kilka

butelek „horiłki”. Znowu toastom nie ma końca, nawiązują się rozmowy między
siedzącymi obok siebie. Pan Ziemiański toczy rozhowory o niegdysiejszych cza
sach ze swoim kolegą z lawy szkolnej. Jakaś kobiecina ze wzruszeniem recytuje
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Maćkowi polskie wierszyki, których nauczyła się w szkole „za Polszy”, uspra
wiedliwia się, że więcej po polsku nie pamięta. Posadzona obok sołtysa nasłu
chuję jednym uchem opowieści Bat’ki, który zwierza się Jackowi Milerowi: ....

kończył seminarium duchowne...prześladowania... wiele lat łagru... wreszcie

przymusowy „posiołek” tu, w Jeziorach. Tu się ożenił, tu wrósł, choć już mógł
by, nie wyjedzie, tu o i zostanie... Zza drucianych okularków mrużą się mądre
oczy, w pokoju, w którym potem pościeli mi popadia, zobaczę sterty książek, na

stole porozkładane „święte księgi”, których już nie będę miała siły obejrzeć...
Opowiada mi sołtys: wieś jest strasznie biedna. Ludzie żyją tu z lasu w dos
łownym słowa znaczeniu. Mężczyźni pracują przy wyrębach w miejscowym
nadleśnictwie - jedyne to ich źródło dochodu, latem las żywi mieszkańców, Jest

i klukwa i jagody i gribów mnogost”. Za jeziorem przy wsi, jest drugie, w głębi
lasu, są więc i ryby, zimą też łowią w przeręblach. Najbliższe miasteczko to Dą
browica. Przed wojną był Stolin, ale teraz on już na Białorusi. Nie, sklepu nie ma

żadnego, tylko kiosk, w nim chleb, dowożony dwa razy w tygodniu i wódka. Po

wszystko, co trzeba, nada jechać do Dąbrowicy, ale nie ma czym. Autobus nie

chodzi, koni nie mają, ot czasem który zabierze się lorą, co zwozi drzewo z lasu.

Elektryczność? Dopiero od niedawna, jakieś 10-15 lat temu. Telefon? A jest w

szkole, można już teraz nawet pogotowie zawołać, ale po tych kocich łbach to i

tak chory umrze trzy razy, zanim dojedzie do szpitala. Szkołę, jak budowali, to

na jakieś trzysta dzieci, ale kto młodszy i kto może, ucieka. Teraz to w szkole jest
może ze sto pięćdziesiąt dzieci, do nich 6 nauczycielek. Nie - nikt tu nie przyjeż
dża, choć latem „prekrasno” - mało kto ma tutaj na Polesiu pieniądze, żeby szu
kać letniska. Zresztą ani tu dojechać, ani gdzie mieszkać. Czemobyl? No tak,
niedaleko, wszyscy tu świecą ponad normę. Stąd i akcja: dzieci w szkole dostają
za darmo mleczną zupę, a dobrze by było gdzie ich wysłać na jakiś czas, ale nie

wiadomo gdzie i jak, nie ma pieniędzy. Może wy pomyślicie, żeby nasze dzieci

zaprosić do Polski?... Nu tak, tiepier wypijom, zdarowie, barysznia... Czuję, że

jeszcze jeden kieliszek i po prostu wpadnę pod stół. Od piątej rano na nogach, po

tylu wrażeniach i emocjach, z najwyższym trudem utrzymuję się na ławie. -

„Trudno - mówię do popadii. Ja u was zostaję na noc i muszę się zaraz położyć,
bo zaraz wam tu zasnę” - oświadczam z determinacją. Zapadają decyzje. Popa
dia ma trzy miejsca, może zatrzymać mnie, Anię i Jacka. Pana Włodzimierza,
Maćka i pana Bogdana zaprasza do siebie „kolega szkolny” - Dimitri. Panowie

od płyty pójdą do szkoły, tam już przygotowane miejsca w pokoju nauczyciel
skim. Nie bacząc na pozostałych, idę w ślad za popadią w głąb domu. Za sypial
nią gospodarzy znajduje się paradna izba, w niej duży stół, tapczan i nieoczeki
wanie dużo zielonych roślinek. Jakieś pelargonie, pnącza „głupiego jasia”, w

dużej donicy stoi rozrośnięty krzew cytrusowy, może cytryna, może drzewko

pomarańczowe, czy przez kogoś tutaj wyhodowane z pestki? Nie mam siły za
pytać. Popadia własnoręcznie ścieli mi łóżko. Olbrzymia poducha obleczona w

pięknie haftowaną poszewkę, takaż pierzyna, z wieku i urzędu mi ten luksus się
należy, Jacek i Ania dostaną już po rozkładanym łóżeczku i chudym kocyku. W

trakcie tego ścielenia wsuwa się do pokoju Batiuszka. Wie, że jestem „pisatiel” -
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chce mi pokazać swoje książki. Ale już nie mogę. Przepraszam go jak umiem i

bez względu na przyzwoitość zaczynam ściągać botki, wyciągam z torby nocną

koszulę. Zawiedziony Bat’ko wycofuje się, w minutę potem już jestem pod pie
rzyną, nawet nie wiem, kto gasi światło...

29 XI 1995 - środa.

Budzę się nad ranem, przy płomyku zapalniczki patrzę na zegarek. Jest w pół-
do-piątej. Straszliwie chce mi się siusiu, wiem, że muszę wstać, bo nie wytrzy
mam do świtu. Dookoła nieprzenikniona ciemność, dobiega z niej posapywanie
Ani i chrapanie Jacka. Wiem, że aby dojść do kuchni, muszę przejść przez sy
pialnię gospodarzy. Wykluczone. Zapalam znowu zapalniczkę i w pełgającym
światełku dostrzegam w pokoju drzwi, których przedtem nie zauważyłam. Posta
nawiam zaryzykować. Na oślep, po omacku wychodzę spod pierzyny, otwieram

skobelek, trafiam do jakiejś komórki, z niej - uff - następne drzwi do sionki wy
chodzącej na podwórze. Po nocy boję się ryzykować wędrówki do sławojki. Tak

więc jak stoję, w cienkiej koszulinie, boso, po śniegu, okrążam dom, trafiam do

sadku i tam pod jakąś śliwką czy gruszą z ulgą - jak pisał Defoe - „spłacam dług
naturze”. Tym razem nie żałuję, że nie ma fotografa, aczkolwiek sama z siebie

się śmieję. - „Ciekawam, czy dostanę zapalenia płuc” - myślę, ale widocznie

Pan Bóg czuwa nad zamroczonymi „horiłką” Tą samą drogą trafiam do sionki i

roztrącając jakieś garnki w komórce, wracam pod zbawczą pierzynę. Rano okaże

się, że nie tylko ja miałam nocne przygody...
Jest już jasno, kiedy budzi mnie głos popadii. - „Wstawajcie, już rano, zaraz

przyjdą inni, będzie śniadanie”. Niechętnie zwlekamy się z łóżek, szybko ubie
ramy i likwidujemy nocne pobojowisko usiłując doprowadzić naszą sypialnię do

porządku. Marzę o umyciu przynajmniej twarzy i rąk i o kubku gorącej herbaty.
W kuchennym zbiorniku nie ma jednak wody, popadia wysyła nas pod studnię.
W lodowatej wodzie prosto z kubła mykwa nie trwa jednak zbyt długo, przy

okazji zwiedzam stojącą o kilka kroków od studni sławojkę. Instynkt mnie

strzegł przed nocną tu wizytą - wprawdzie sławojki mi nie nowość, wielu z nich

zaznałam w moim ukochanym, i przecież tak nieodległym stąd Sajenku, nie

mniej, to co tu widzę... Wycofuję się pospiesznie i zastanawiam jakim cudem

tyfus, cholera, czerwonka i inne zarazy nie wytłukły dotąd do nogi wszystkich
mieszkańców wsi, bakcyle muszą tu bowiem fruwać jak chrząszcze. Genetycznie
uodpornieni czy co? Wracając do domu raz jesz cze, tym razem przy dziennym
świetle, przekradam się przez odkrytą w nocy komórkę wiodącą do pokoju, w

którym spałam. Oto tajemnica kredensu i spiżami popadii. Nie, czegoś takiego
nie widziałam jeszcze nigdy w życiu! Brud i bałagan, jakie tam panują, są nie do

opisania, najgorszy jest widok stojących na ławie kieliszków i talerzy, pozosta
łych po wczorajszej kolacji i wiadro pełne tłuczonej „kartoszki”. Domyślam się,
że te same talerze i kieliszki, takjak stoją, nawet nie opłukane pod studnią, wjadą
znowu za chwilę na stół, odgrzana zaś kartoflana bryja będzie stanowić podstawę
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naszego śniadania! Jest to jednak coś, czego nie mogę pojąć: bo rozumiem -

prymityw, rozumiem - bieda, rozumiem - nieporządek, ale dlaczego tak straszny
brud i to w domu oświeconego przecież popa? Jak ma się do tego pięknie hafto
wana pierzyna, z troską hodowane cytrusowe drzewko, najwyższej klasy wro
dzona muzykalność, żarliwa wiara, wylewna gościnność - to wszystko co świad
czy i o duchowości i o potrzebie estetyki obojga Batiuszkostwa, a zapewne i

wszystkich pozostałych mieszkańców wsi? Jak może wzajemnie współistnieć?
Widocznie może, odpowiadam sama sobie zamykając drzwi komórki, pewna

jednak, że na śniadanie zaprosić się nie dam.

Tymczasem w kuchni zbiera się coraz więcej ludzi. Ściągają ze swoich nocle-

gowisk nasi, a także gromada kobiet, którym pan Ziemiański obiecał rozdaw
nictwo przywiezionych ciuchów. Zaniepokojona tym popadia już godzinę temu

poprosiła o otwarcie pudeł, chciwie teraz w nich grzebie wyciągając co lepsze
dla siebie i swoich. Przy okazji wcina mi mój własny zapomniany wczoraj w

kuchni, wielki wełniany czarny szal, trudno, niech ma, przecież nie będę jej od
bierać. Kiedy zadowolona wynosi już do swojej sypialni ogromną naręcz wsze
lakich dobroci, na pozostałe rzucają się przybyłe kobiety, zwijają w torby i to
bołki, wkrótce po przywiezionym skarbie nie ma śladu...

Podczas całego tego zamieszania ja stawiam na maszynce czajnik z wodą,
chcę zrobić kawę dla swoich współtowarzyszy, wszyscy bowiem dziwnie smętne

mają miny. Najbiedniejszy wydaje się być Maciek, siedzi cichutko od dłuższej
chwili na ławie, kiedy wstaje, widzę, że mocno utyka. - „To nic, to przejdzie,
trochę skręciłem wczoraj nogę” - odpowiada zapytany, widocznie nie chcąc
udzielić bliższych wyjaśnień. Ale oto do kuchni wtacza się pan Włodzimierz. -

„A jajuż pijany - obwieszcza wszem i wobec. - Mnie już u Dimitrija dali śnia
danie. Cebuli nasmażyli, kartofli odgrzali, pół litra postawili jeszcze przed siód
mą rano. A wiecie wy - ciągnie dalej - że ja od śmierci wybawił tego tu Witkie
wicza, ot, maleńko, a byłoby dwóch na tutejszym cmentarzu”... Tajemnicy długo
utrzymać się nie da. Cóż zatem się stało? Późno w noc, kiedy ja już słodko spa
lam pod haftowaną pierzyną, pan Włodzimierz, Maciek i pan kierowca powę
drowali zaproszeni na noc do chałupy Dimitrija położonej tuż nad jeziorem. Ba
lowali tam nadal, aż do momentu, w którym Maciek przypomniał sobie, że prze
cież chciał o północy pójść na cmentarz, zapalić Stryjowi świeczkę i spotkać się
z jego duchem. Jak postanowił, tak zrobił. Z malutką latareczką kupioną w rów-

nieńskim Uniwermagu wyszedł z chałupy i skierował się w stronę drogi wi
doczną w śniegu ścieżynką. Szedł, szedł, ale drogi ciągle nie było, zgubiła się
gdzieś i ścieżynka. Dziwne: było zupełnie płasko i coraz bardziej ślisko. W ja
kimś momencie poślizgnął się i upadł. Oj, chyba skręciłem nogę, pomyślał, ale

nie wiedzieć czemu, nie chciało mu się wstawać. Było pięknie i błogo. Na niebie

migotały gwiazdy, było cicho, cichuteńko, wokół biel jak okiem sięgnąć. Tak

sobie więc leżał i było mu dobrze i tylko coraz bardziej biało i cicho...

- „Nie wiem, kiedy zauważyłem, że Maciek gdzieś zniknął - opowiada pan
Ziemiański - w każdym razie nie było go od dłuższej chwili. Zaniepokoiłem się,
wyszedłem z chałupy, zacząłem nawoływać. Nic. No to poprosiłem Poleszuków,
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żeby poszli go szukać. Wzięli jakieś lampy i latarki, przetrząsnęli obejście, nic.

Wyszli na drogę, świecą, wołają, nic. Wreszcie zauważyli ślady. Wiodły na je
zioro. O kilkaset metrów od brzegu, na cienkim lodzie leżał ciemny kształt, kiedy
podeszli bliżej, zobaczyli śpiącego Maćka. No i przywlekli go do domu, bo iść

nie mógł, położyli do łóżka, ot byłby zamarzł do świtu, a i cud Boski, że lód się
pod nim nie załamał, a tam glęboooko”...- „Nic nie pamiętam - dodaje Maciek,
gotów już do końca unieść wstydliwy ciężar swojej przygody. - Obudziłem się
rano goluteńki jak mnie Pan Bóg stworzył obok równie gołego pana kierowcy.
Nawet się nie zdziwiłem, tylko poczułem, że okropnie boli mnie noga. Patrzę,
spuchniętajak bania, wtedy sobie przypomniałem swoje wędrowanie i te ostatnie

chwile, kiedy było mi tak dobrze”... - „Ten wasz Witkacy, to w ogóle jakiś zło
śliwy typ - włącza się w rozmowę jeden z panów od płyty. Mnie też wyplatał
głupiego figla. Miałem termos w teczce z wszystkimi papierami i dokumentami,
termos pęki, wszystko mi teraz pływa w kawie”... - „E, co tam papiery - dorzuca

drugi. - Mnie w walizce rozbił się słoik z kiszonymi ogórkami, co mi żona dala

na drogę powąchajcie, - podsuwa nam pod nos rękaw marynarki - cały teraz

zalatuję jak zagrycha”...
Opowieściom nie było by końca, gdyby nie przytomny głos Jacka. - „Dość

już tego siedzenia. Przypominam, że na śniadanie proszeni jesteśmy do szkoły.
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Musimy zjeść, pogadać z panią dyrektor i w drogę. Jak się uda, powinniśmy dziś

jeszcze przekroczyć granicę, bo upływa nam termin pobytu”. Ładujemy do busi-

ku nasze torby, nie żegnamy się z gospodarzami, bo i oni jadą z nami do szkoły.
Wkraczamy do stołówki, odprowadzani ciekawymi spojrzeniami dzieciaków

rozchodzących się do klas. W stołówce, jak wczoraj, wszystko już nakryte. Kar
tofle z tuszonką, „ogórcy”, „horiłka” - z ulgą dostrzegam miski z zupą mleczną i

talerze z racuszkami z marmoladą. Rzucamy się na mleko, ale gdzie tam. -„Ot,
nada nam wypić za wasz wyjazd, żeby wy zdrowo dojechali do domów” - rzuca

pani dyrektor i zabiera się do napełniania kieliszków. Na myśl o wódce robi mi

się niedobrze, podobne obrzydzenie widzę na znękanych twarzach naszej ekipy.
Nie majednak rady: podnosimy do ust kieliszki, jeden pan Włodzimierz wychyla
do dna. - „Oni tu już od września gotowili się na nasz przyjazd, miaso kupowali i

wodku, nie można im robić despektu” - zachęca „zakanszając” ogórkiem. Pod
nosimy więc kieliszki raz za razem, dopiero po chwili sołtys miarkuje, że coś

nam z nich nie ubywa. - „Tak nie nada, gromi niesubordynowanych, do dna

nada, na jedną nóżkę, na drugą nóżkę, Boh trojcu lubit”... Korzystając z nieuwa
gi, wlewam kolejne kieliszki do miski z czyjąś niedojedzoną zupą, wsuwam za to

którąś już porcję „bliniczków” z buraczaną marmoladą, przypomina mi się smak

dzieciństwa z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Za którąś kolejką
łapię panią dyrektor za rękaw - chcę, żeby zapisała mi swoje nazwisko i dokład
ny adres szkoły, bo już kombinuję, co by tu można było dla nich zrobić. Może

jakieś paczki z odzieżą i żywnością, może nawiązać kontakt między tutejszą
szkołą, a zakopiańską Szkołą Kenara, rzeczywiście, trzeba coś wymyśleć, żeby
tutejsze dzieciaki mogły przyjechać do Polski na wakacje. Idziemy do kancelarii,
za nami sunie pan Włodzimierz, któremu pani dyrektor najwyraźniej wpadła w

oko. Oświadcza się jej też pochylonej nad kartką papieru, co - miła, rezolutna

kobietka, puszczając do mnie oko - przyjmuje z należytym zrozumieniem i po
wagą. „Oświadczyny” przyjęte, całujemy się z dubeltówki, chowam do torebki

pięknie wykaligrafowany adres Marii Aleksandrowny. Jeszcze tylko proszę panie
w stołówkowym okienku, żeby napełniły mi termos gorącą wodą. Zaglądając do

kuchni spostrzegam ze zdumieniem wielkie tace z mnóstwem odstawianych na

nie pustych słoików. „To na zupę mleczną dla dzieci na przerwę, bo nie mamy
misek ani kubków” - objaśnia mnie pani kucharka. Serce mi się ściska, dziękuję
więc - bez komentarzy - za kipiatok, w ogóle za całe przyjęcie i żegnam w imie
niu „polskiej delegacji”. Wreszcie udaje się nam wstać do stołu. Na dziedzińcu

trwają niekończące się pożegnania, ściskamy się, całujemy ze wszystkimi, „pri-
jezżajtie k nam”, „budiem żdat”, „lietom u nas horoszo”, „pozdrawlijte Polszu”,
„to my dziękujemy”, „przyjedziemy na pewno”, „zostańcie z Panem Bogiem”,
„zdarowia” - krzyżują się okrzyki. Pan Bogdan taszczy ledwo trzymającego się
na nogach Pana Dziedzica, który gdzieś się w ostatniej chwili zawieruszył, Pan

Dziedzic wpija się w „narzeczoną”, potem w Bat’kę i w popadię, pan sołtys ma
cha futrzaną czapą - ruszamy. Jeszcze tylko na chwilę zatrzymujemy się pod
cmentarzem. Podchodzimy do „grobu” Witkiewicza, coś tam poprawiamy, roz
kładamy skręcone szarfy na wieńcu. Jacek wypstrykuje resztki filmu, nie mamy
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już zniczy, żeby zapalić Mu na pożegnanie, ostatnie spojrzenie na jezioro, na

ciągnący się za nim las. O, Jezu - wzdycham ciężko - co za los, co za los, śpij
Witkacy w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. Dotykam dłonią
zimnej płyty, żegnam się, powiewają na wietrze haftowane ręczniki na powi-
chrowanych krzyżach, ostrożnie przestępuję piaszczyste mogiłki z leżącymi
wzdłuż patykami, memento mori, vanitas vanitatum, Hospody pomyłuj. Dobrze

po jedenastej opuszczamy Wielikije Oziera.

W samochodzie pan Ziemiański zasypia natychmiast jak kłoda, reszta trzęsie
się w milczeniu. Każdy trawi swoją „glątwę”, nadmiar nagromadzonych emocji i

doznań. I ja usiłuję zebrać myśli. Co jest, co się stało z tą krainą, z tym nieszczę
snym, ongiś polskim, Polesiem? Czy to, jak ono teraz wygląda, to jakiś genius
loci, czy „wina” mieszkających tu ludzi - dobrych przecież, życzliwych, przyja
znych, na pewno nie głupich, a w każdym razie nie głupszych od swoich pobra
tymców zza miedzy, moich ukochanych, Dawidowiczów czy Woronieckich z

Puszczy Augustowskiej. A może to jednak system, zbrodnicze imperium zła,
które zawładnęło tą krainą z tajemnej woli panów Ribbentropa i Mołotowa, sys
tem, który te ziemie „oczyścił etnicznie”z Polaków, z dymem puścił Żydów, do

łagrów wysłał wszystkie wybijające się jednostki - popów, księży, nauczycieli,
urzędników, sklepikarzy, bogatszych chłopów - półwiecze Bolszewii wreszcie,
które ze swoim hasłem „równaj dołoj” równało tak skutecznie, że w końcu

wszystkich zrównało z ziemią?...
Próbuję sobie przypomnieć, co słyszałam dotąd o Polesiu, co opowiadał mi i

co napisał w swoim wspomnieniu Polesie i Witkacy sam pan Ziemiański.

... Przyroda dzika i nieskalana. Bagna i nieprzebyte lasy, pełne zwierzyny,
ptactwa, latem grzybów i jagód. Zimą stada wilków podchodzących w nocy pod
zabudowania, porywających owce, cielaki i świnie, zagryzających nawet konie i

krowy. Bagna, nie zamarzające nawet w najcięższe mrozy, parujące w krysta
licznym powietrzu, śmiertelnie niebezpieczne dla zwierząt i ludzi. Letnią suszą i

śnieżną zimą, leśnymi drogami, można było przejechać furmanką lub saniami

między wioskami i miasteczkami. Kiedy nadeszła jednak mokra wiosna lub

dżdżysta jesień, woda rozmywała drogi, urywała się wtedy wszelka łączność ze

światem, czasami na okres paru miesięcy. Tylko urodzony na tej ziemi Poleszuk

potrafił przedostać się przez owe mokradła i trzęsawiska...
„Tutejsi” - jak sami o sobie mówili, nie mieli poczucia narodowej przynależ

ności, nie czuli się ani Polakami ani Ukraińcami. W dowodach osobistych w

rubryce narodowość i obywatelstwo kazali sobie wpisywać „Poleszuk”, albo

właśnie „tutejszy”... Ludność Polesia była w praktyce niemal samowystarczalna.
Każdy prawie gospodarz trzymał konia, hodował krowy, świnie, owce i woły,
które służyły mu za siłę pociągową, do orki i do wozu. Uprawiano pszenicę,
owies i żyto, kartofle i kapustę, także len. W każdym domu stały krosna, kobiety
tkały płótno i samodział z wełny własnych owiec. Z owczych skór robiło się
kożuchy na zimę, czapy-papachy, jakieś walonki, latem wyplatano łapcie z łozy.
W sklepach Poleszuk kupował tylko to, czego sam nie mógł zrobić: naftę, gwoź-
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dzie, narzędzia, szkło okienne, bibułkę do kręcenia papierosów. Nawet zapałek
nie kupował: ogień krzesał hubką i krzesiwem noszonym w woreczku u pasa...

Oczywiście była to straszna bieda. Ale. Ale te same poznane dziś przez nas

Jeziory wyglądały przed wojną zupełnie inaczej. Chłopi mieli własne gospodar
stwa, w nich rzeczone krowy, świnie i owce tak łakome dla wilków. Większe
gospodarstwa nazywały się chutory, porozrzucane były wokół wsi na leśnych
wyrębach. We wsi był dwór, czteroklasowa szkoła polska, kilka żydowskich
sklepików z podstawowymi artykułami, młyn parowy, tartak, leśniczówka, poste
runek policji z czterema policjantami, cały czas czynna była cerkiew prawosław
na. Stosunki dworu ze wsią miały charakter paternalistyczny, ani dziedzic nie był
„krwiopijca”, ani chłopi nie odczuwali potrzeby „walki klasowej”. Jakby nie

było, byli na swoim. Uprawiana ziemia należała do nich, każdy miał kawałek

lasu i własny dobytek. Dziś, upaństwowieni - z działki przyzagrodowej chudoby
nie utrzyma - mogą tylko kraść i kłusować w należącym ongiś do nich lesie,
uprawiać po zagonku kartofli, państwowe pieniądze za (rabunkowy zresztą)
wyrąb lasu dla państwowego nadleśnictwa starczają najwyżej na chleb i wódkę...
A więc jednak system. Komuna. Czyli rację miały te stare kobiety, co powtarzały
nam bez końca, że za Polszy było lepiej, przypadając jednocześnie do rąk Panu

Dziedzicowi. Straszne. I jeszcze ten Czarnobyl na dokładkę, morderczy, skryto
bójczy prezent rozkładającego się systemu, przeżerający i każde żywe istnienie, i

jezioro, i bagna, i nieprzebyte lasy...
Z głębokiego zamyślenia wyrywa mnie postękiwanie Maćka, któremu po

nocnej przygodzie nie tylko spuchła noga, ale i zapaliły się korzonki, biedny
ledwie siedzi. Z przedniego siedzenia dobiega miarowe pochrapywanie pana

Włodzimierza, nie wiedzieć kiedy minęliśmy już i Dąbrowicę i Samy, jesteśmy
na przedmieściach Równego.

W Równem krótki postój. Zgodnie z wcześniejszą umową, Jacek Miler depo
nuje u polskiego księdza przywiezioną z Jezior metalową płytę z grobu Witkace
go - ma na nią ksiądz jakieś swoje plany, a także wpada do Naczalstwa Obłasti,
by odmeldować się Panu Wojewodzie, sprawozdać z naszej misji i podziękować
za pomoc i opiekę wszelkich miejscowych władz. Owe protokolarne gesty doko
nane, z ulgą ruszamy dalej, każdy kilometr przybliża nas do granicy polskiej, do

domu, o Jezu, do domu, stękamy w duchu wszyscy razem i każdy z osobna.

Tylko jednej Ani jeszcze mało przygód. - „A może byśmy, mamy przecież nie

wykorzystane diety hotelowe, zatrzymali się we Lwowie? Może przenocować,
rano zwiedzić miasto i dopiero jechać dalej” - proponuje z nadzieją. Propozycja
jednak spotyka się z lodowatym przyjęciem. O nie, Lwów, Lwowem, sentymen
ty, sentymentami, ale jeszcze jedna noc w tutejszym hotelu, jeszcze kilka godzin
w obcym mieście, wykluczone - odpowiadamy mniej lub więcej dobitnie, biedna

Ania, przegłosowana, musi pogodzić się z demokracją.
Przez Lwów przejeżdżamy zresztą i tak. Oto jadący przed nami „panowie od

płyty” zamiast wpaść na okalającą miasto obwodnicę, pomylili drogę i skierowali

się ku centrum, my „w obołdnieniu” za nimi jak cielę za krową. Mam w sobie

taki sprzeciw, że nawet nie chcę wyglądać przez okno. - O, tu teatr, na końcu
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tego placu będzie pomnik Mickiewicza - objaśnia chcącym go słuchać bywały
Jacek — zamykam oczy, nie chcę już widzieć niczego, już jestem fuli, nabita

wrażeniami aż do pęknięcia. Błąkamy się po ciemnym Lwowie z dobrą godzinę
nie mogąc trafić na wyjazd ku granicy. Pytamy ludzi, konsultujemy mapę - „na

Szeginie trzeba jechać, na Szeginie” - woła nagle obudzony pan Ziemiański. -

„Na jakie Szeginie, tu na mapie napisane jest Mościska, nie ma żadnych Szegi-
ni” - replikuje Jacek, ale pan Włodzimierz nie przestaje się upierać, jeszcze
chwila a w skrajnym zmęczeniu wszyscy rzucimy się na siebie... Po kwadransie

musimy jednak oddać panu Włodzimierzowi sprawiedliwość. Na przydrożnej
pankarcie, przed którą się zatrzymujemy poświęcając sobie latarkami, stoi jak
byk, że droga do Przemyśla, przez owe zafajdane Szeginie, to ta właśnie. Oddy
chamy z ulgą i w milczeniu toczymy się ku granicy.

Tym razem przekroczenie granicy „bez kolejki” zajmuje nam trzy godziny.
Tłokjest straszliwy, ludzie, samochody i ciężarówki pchają się „na chama”, robią
się korki i zatory, straż graniczna nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Przy
którymś z rzędu szlabanie niemal na siłę wpychają się do naszego samochodu

dwie młode Ukrainki, błagają, żeby przewieźć je przez granicę, taszczą ze sobą
jakieś olbrzymie pobrzękujące toboły. Zabieramy obie ze sobą, ze zdenerwowa
nia dzwonią zębami, mają ze sobą z kilkadziesiąt butelek wódki i bardzo boją się
celników. Jakoś nam w końcu wszystkim się udaje, i kiedy mijamy już polski
posterunek, mamy jeden odruch: wysiąść z samochodu, uklęknąć i ze czcią uca
łować ojczystą ziemię, która wydaje nam się w tej chwili najpiękniejszą i najbar
dziej upragnioną ziemią naświecie... Nie robimy tego wprawdzie, ale zaczynamy

cieszyć się jak dzieci: jaka równa droga, zobaczcie, prawdziwe drogowskazy, jak
czysto, jak kolorowo, jak jasno oświetlona szosa, z pomalowanym pasem, jakie
ładne domki, jakie porządne płoty, jakie równe pola... Ukrainki niewiele z tego
rozumieją, całe teraz zdenerwowane, co z nimi zrobimy, skoro już wiedzą, że

chcemy się zatrzymać w znanym nam motelu przed Przemyślem. One tymcza
sem chcą na „wakzał” w Przemyślu, żeby tam spędzić noc i od rana stanąć na

targowisku. Wreszcie anielski pan Bogdan obiecuje, że wysadziwszy nas pod
motelem odwiezie je do miasta, naprawdę przyzwoity facet, ten nasz pan Bog
dan, myślimy o nim z szacunkiem i podziwem, nie po raz pierwszy zresztą...

I oto nasz „macierzysty” motel „Marco”. Gramolimy się z samochodu na ugi
nających się nogach, Maciek tak zdrętwiał, że nie może się wyprostować, propo
nuję mu, że rozegnę go kolanem, ale jakoś nie chce się zgodzić. Z uczuciem

Kolumba, co wreszcie dotarł do brzegu, bierzemy z recepcji klucze i obiecując
sobie, że śpimy rano do oporu i nigdzie się nie spieszymy, rozchodzimy się do

pokojów. Przez długie kwadranse z poszczególnych „numerów” rozlegać się
będzie tylko plusk i szum pryszniców. O jak dobrze, myślę zapadając w czyste
łóżko, o jak dobrze, jak dob...

30 listopada, w czwartek, pod wieczór, wysadziwszy jedynie pana Ziemiań
skiego w Rzeszowie, dojechaliśmy do Warszawy. Poczciwy pan Bogdan zdecy
dował, że wszystkich nas rozwiezie po domach, wysiadam pierwsza. Stoimy już
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przed moją furtką, torby i kosz na chodniku, padamy sobie w ramiona jak garstka
rozbitków, co wprawdzie uszła z życiem, ale teraz nie może się rozstać. „Do
widzenia, panie Jacku, dziękuję za wszystko, do widzenia Aniu, cześć Maciusz-

ku, kuruj się, dziękuję panie Bogdanie”. Wchodzę do domu, ucieszony Włodek
czeka z kolacją, ciekaw jest moich opowieści, ale nie mam siły mówić. Przez trzy
dni nie wychodzę z łóżka, ciężko chora na ciele i duszy. Wszystko, co widziałam
i przeżyłam, chodzi po mnie, budzi w nocy, kłębią się obrazy, scenki, strzępy
rozmów. Trzeciego dnia zdaję sobie sprawę, że jeśli tego z siebie nie wyrzucę,
nie zwerbalizuję i nie uporządkuję, nie będę mogła wrócić do normalnego życia.
Jedyny sposób, to spróbować to wszystko opisać. Opisałam.

Warszawa, 11 XII1995

With Witkacy to Jeziory
Notes from a Journey

An account from a journey which the author, who has studies the life and works of Stanisław

Ignacy Witkiewicz (Witkacy) for many years, madę in autumn 1995 to the village of Jeziory in

Ukrainę where Witkiewicz committed suicide in 1939 after the Red Army had invaded Poland. The

author refers also to the ‘funeral’ of Stanisław Ignacy Witkiewicz which was celebrated with pomp
and circumstance in Zakopane in 1988. It was known already then that the remains which had been

brought from Ukrainę and buried in the Zakopane cemetery were not those of S. I. Witkiewicz but

of a young unknown woman. In 1988 the guestion was political and the ‘mistake’ could not be

openly criticised. Only after 1989 the matter became subject to scrutiny. In 1994 a special commit-

tee was appointed to explain all ąuestions pertaining to the 1988 funeral. The committee confirmed

that the corpse buried in 1988 was that of a young woman. It was decided to abandon efforts to find

the remains of Witkiewicz in the cemetery at Jeziory, and to commemorate him by erecting a new

tomb there. For this purpose, a govemment delegation went to Jeziory in autumn 1995.

In her account from the journey to Jeziory, the author describes the landscapes and people on the

route, sadly remarking on the vast devastation by the communist system of those lands which used

to belong to Poland before the Second World War.
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MARTA NODZYŃSKA

(1948-1996)

17 grudnia 1996 r. pożegnaliśmy na zakopiańskim cmentarzu przy ul. Nowo
tarskiej, naszą Koleżankę, kustosz Martę Nodzyńską, długoletnią kierowniczkę
Działu Sztuki Muzeum Tatrzańskiego.

Urodziła się w Zakopanem w utalentowanej plastycznie rodzinie Gąsieniców
Szostaków. Zapewne z domu wyniosła zainteresowanie sztuką i po ukończeniu

zakopiańskiego Liceum Ogólnokształcącego jako kierunek studiów wybrała
historię sztuki. Studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a pracę dy
plomową o znanym zakopiańskim rzeźbiarzu Antonim Rząsie - Antoni Rząsa -

twórca rzeźbiarskich tematów pasyjnych, pisaną u ks. prof. Władysława Smole
nia, obroniła w roku 1973. W tym samym roku, jako młodsza asystentka, rozpo
częła staż w w dziale oświatowym Muzeum Tatrzańskiego. Po dwóch latach,
przeszła do pracy w dziale Artystyczno-Historycznym. W roku 1976 ukończyła
podyplomowe studium muzeologiczne, organizowane przez Uniwersytet Jagiel
loński. Pracując w dziale Artystyczno-Historycznym umiejętnie łączyła prace
nad gromadzeniem zbiorów (od roku 1976 pełniła funkcję sekretarza komisji
zakupów), opracowywaniem kart katalogu naukowego, z zajęciem które lubiła

szczególnie - organizowaniem wystaw. Do roku 1980 pracą działu kierowała

mgr Helena Średniawa. Marta Nodzyńską pod jej kierunkiem współpracowała
przy organizacji wielu wystaw m.in. : Sztuka ludowa Podhala, Zofia Stryjeńska,
Podhalańskie instrumenty’ muzyczne, Wystawa portretów Witkacego, Wystawa
400 dziel na 400-lecie Zakopanego, Malarstwo Rafała Malczewskiego, Dawne

pejzaże w akwareli. Kierownik działu, Helena Średniawa, żywo interesowała się
twórczością artystów nieprofesjonalnych, uprawiających różne dziedziny twór
czości (malujących na szkle, rzeźbiących). Rezultatem tych zainteresowań było
szereg wystaw, konkursów, organizowanych przez dział Artystyczno-Histo-
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ryczny. W latach 1975-1980 dział miał na swoim koncie wiele prezentacji prac
twórców nieprofesjonalnych, w tym nt.in.: ceramiki Jana Reczkowskiego, obra
zów na szkle Władysława Walczaka, Krzysztofa Okonia, Zofii Roj, Bronisława

Bednarza. W roku 1978 Marta Nodzyńska współpracowała przy przygotowaniu
dwóch dużych wystaw. Pierwszą z nich, był pokaz w zakopiańskiej galerii BWA

kolekcji kobierców wschodnich rodziny Kulczyckich, ofiarowanych przez Annę
Piotrowicz Kulczycką. Druga, duża wystawa, organizowana również w BWA, to

Tatry w malarstwie i grafice.
W roku 1981 Marta Nodzyńska została kierownikiem działu Artystyczno-

Historycznego. Kierując działem dbała o systematyczne powiększanie istniejącej
kolekcji malarstwa tatrzańskiego i kolekcji malarstwa portretowego, a także do
kumentowanie twórczości współczesnych artystów'. Opracowywała karty katalo
gu naukowego. Sporządziła kartkowy katalog ikonografii Karpat Polskich w

czasopismach XIX i pocz. XX w. Jako kierownik działu sprawowała opiekę me
rytoryczną nad kolekcją kobierców wschodnich w Galerii im. W. i J. Kulczyc
kich, Galerią Władysława Hasiora, ekspozycją w Muzeum Stylu Zakopiańskiego
im. St. Witkiewicza w willi „Koliba”, Zespołem Dworskim w Łopusznej. Dzięki
przeznaczeniu zabytkowej willi Koziańskich na galerię sztuki i otwarciu Mu-



Marta Nodzyńska 425

zeum Stylu Zakopiańskiego w „Kolibie”, dział Artystyczno-Historyczny zyskał
atrakcyjne wnętrza wystawiennicze. Sprawozdania z pracy działu, przygotowy
wane przez Martę Nodzyńską do „Rocznika Podhalańskiego”, dają obraz, jak
wiele wystaw — mimo skromnej obsady działu - zostało zorganizowanych. Wy
mieńmy niektóre: Kobierce wschodnie z kolekcji rodziny Kulczyckich, Pejzaż
tatrzański ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, Stanisław Witkiewicz - Twarze,
Marek Żuławski - małarstwo i grafika, Tatry i górale w grafice ze zbiorów Mu
zeum Tatrzańskiego, Dawne i współczesne podhalańskie malarstwo na szkle,
Portret ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, Wojciech Brzega - artysta wszech
stronny, Stanisław Gąsienica-Sobczak - artysta zapomniany, Najpiękniejsze pej
zaże tatrzańskie, Sporty zimowe (Wystawa na Uniwersjadę 93), Władysław Ja
rocki, Roman Plennel - wystawa retrospektywna malarstwa gór, Tatry i Podhale

w akwareli.

Z konieczności wymieniono tylko duże wystawy, prezentowane w Galerii

Sztuki na Kozińcu. Godzi się jednak wspomnieć i o tych, skromniejszych - w

„Kolibie” czy holu w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. W kalendarium

wystaw działu, kierowanego przez Martę Nodzyńską stale byli obecni artyści
współcześni - profesjonaliści i amatorzy. W holu Muzeum Tatrzańskiego Marta

Nodzyńską przygotowywała kameralne wystawy poświęcone artystom (Walery
Eljasz Radzikowski, Kazimierz Brzozowski, Rafał Malczewski), tematom jak np.
120-latprzewodnictwa tatrzańskiego, Siadami dwóch desek, Klimek Bachleda -

królprzewodników tatrzańskich, Ks. JózefStolarczyk - apostoł Podhala.

Na bibliografię prac Marty Nodzyńskiej składają się artykuły o Antonim Rzą
sie, publikowane w latach siedemdziesiątych w czasopismach „Podtatrze” (1975)
i „WTK” oraz współautorstwo przy opracowaniu katalogów i informatorów wy
staw: Podhalańskie instrumenty muzyczne, (1977), Malarstwo na szkle ( 1979),
Podtatrzańskie malarstwo na szkle z okresu 1948-1978 (1979), Tatry w malar
stwie i grafice XIX i XX wieku (1982), Najnowsze nabytki do działu Sztuki Mu
zeum Tatrzańskiego — wstęp (1984), Twarze — wystawa prac S. I. Witkiewicza
(1985), Walery Eljasz Radzikowski (1986), Marek Żuławski (katalog malarstwa i

grafiki - 1988), Wojciech Brzega - artysta wszechstronny, Stanisław Gąsienica-
Sobczak - artysta zapomniany (1991), Naszpejzaż (współpraca z BWA w Zako
panem, 1992), Sporty zimowe (1993), Władysław Jarocki (1994), Tytus Chału
biński. Tatry (Muzeum Okręgowe w Radomiu, 1995).

W roku 1996 w Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich na Kozińcu prezento
wana była monograficzna wystawa twórczości plastycznej Stanisława Witkiewi
cza. Marta Nodzyńska początkowo brała udział w jej przygotowaniu. Wraz z

Agatą Pitoń jest autorką części katalogu poświęconej malarstwu i rysunkowi
Stanisława Witkiewicza. Ciężka choroba wyłączyła ją z dalszych prac nad reali
zacją wystawy. Zmarła 14 grudnia 1996 r. w Zakopanem.
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Marta Nodzyńska kierowała pracą Działu Artystyczno-Historycznego, jak już
wspomniano, od 1981 r. Równolegle uczyła historii sztuki w Technikum Tkac
twa Artystycznego i była cenionym pedagogiem. W pracy muzealnej dala się
poznać jako sumienny pracownik i życzliwa koleżanka. [A.L.]
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TADEUSZ SZCZEPANEK

(1930 - 1996)

12 września 1996 zmarl Tadeusz Szczepanek, długoletni dyrektor Muzeum

Tatrzańskiego.
Urodził się 22 sierpnia 1930 roku w Nowym Sączu. W latach 1953-58 stu

diował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzyska
niu dyplomu krótko pracował na Śląsku jako nauczyciel. W roku 1959 wrócił do

Nowego Sącza rozpoczynając pracę w Muzeum Okręgowym. W roku 1965 zo
stał dyrektorem tej placówki i w ramach planu ochrony zabytków budownictwa

ludowego województwa krakowskiego - sformułowanego przez dr Hannę Pień
kowską, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - rozpoczął re
alizację Muzeum Budownictwa Ludowego w Nowym Sączu. W latach 1970-73

poszerzył swoje kwalifikacje na Podyplomowym Studium Etnografii zorganizo
wanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1972 został człon
kiem sekcji Association of the Open-Air Museums Międzynarodowej Rady Mu
zeów przy UNESCO.

W roku 1973 został mianowany Dyrektorem Wydziału Kultury Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, którą to

funkcję pełnił do roku 1975, a więc do reformy administracyjnej kraju. W tym
okresie miał możliwość poznania nowatorskiego, jak na owe czasy, Planu per
spektywicznego ochrony zabytków i rozwoju muzeów opracowanego przez Hannę
Pieńkowską, przy współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu Politechniki

Krakowskiej kierowaną przez prof. dr hab. Janusza Bogdanowskiego. Wówczas
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zetknął się z nowoczesnymi trendami w konserwatorstwie opartymi na ochronie

in situ, tj. „w miejscu”. Wiedzę tą wykorzystał w latach późniejszych, kiedy w

roku 1976 został dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubiń
skiego w Zakopanem.

Po objęciu placówki rozpoczął realizację Planu perspektywicznego... Hanny
Pieńkowskiej w części dotyczącej Podtatrza. W tym celu powołał w MT dwa

nowe działy: Ochrony Zabytków - przygotowujący dokumentację naukowo-

konserwatorską wytypowanych do remontów budynków zabytkowych oraz Re
montów Konserwatorskich - realizujący te inwestycje. Dzięki tej działalności

Muzeum Tatrzańskie w ciągu 14 lat dyrektury Tadeusza Szczepanaka wyre
montowało: 65 szałasów na polanach tatrzańskich ze 107 wpisanych do rejestru
zabytków (1978-86) oraz 28 z 56 na Polanie Podokólne kolo Jurgowa (1979-84,
zagrodę Bafii w Chocholowie z adaptacją na Muzeum Powstania Chochołow
skiego (1978, 1984), chałupę Gąsieniców Sobczaków w Zakopanem przy Drodze
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do Rojów z adaptacją na mieszkanie służbowe (1978-79), chałupę Sabały na

Krzeptówkach (1979), willę Koziańskich na Kozińcu z adaptacją na Galerię
Sztuki im. W. i J. Kulczyckich (1981-82), zagrodę Korkoszów w Czarnej Górze

(1981-83) i zagrodę Sołtysów w Jurgowie (1984-86) jako ogniwa Muzeum

Kultury Ludowej Spiszą, dom rodzinny Bronisława Czecha z przeznaczeniem na

Izbę Pamięci wielkiego sportowca (1982-84), lażakownię hotelu „Warszawian
ka” z adaptacją na Galerię Sztuki Władysława Hasiora (1983-84), dwór i folwark

w Łopusznej z adaptacją na Muzeum Kultury Szlacheckiej (od 1980) oraz rozpo
częto remont willi „Koliba” w Zakopanem z adaptacją na Muzeum Stylu Zako
piańskiego (od 1984). Ponadto w początkowym okresie tej działalności Muzeum

było pełnomocnikiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Są
czu na terenie Podtatrza, a więc Podhala oraz Polskiego Spiszą i Polskiej Orawy.

Zasługą dyrektora Szczepanka było także reaktywowanie działalności wy
dawniczej Muzeum Tatrzańskiego, którą zapoczątkowało wydanie drugiego to
mu „Rocznika Podhalańskiego”. Sam także publikował artykuły dotyczące sztuki

ludowej i ochrony budownictwa tradycyjnego, m.in.: Z badań nad twórczością
Nikifora Krynickiego („Polska Sztuka Ludowa” 1975, nr 4), Muzealnictwo skan
senowskie na Podhalu (w: Muzea Skansenowskie w Polsce, 1975), Ikony w zZuo-

rach Muzeum w Nowym Sączu (1977), Z problematyki budowy skansenów na

Podhalu {Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, 1978), Muzeologiczna
Ochrona Krajobrazu Kultury na Podhalu, Spiszu i Orawie („Rocznik Podhalań
ski” T. 2: 1979), Ochrona .budownictwa i architektury drewnianej (współautor,
1988).

Dyrektor Szczepanek byl z pewnością osobą kontrowersyjną i w ostatnim

okresie jego dyrektorowania nastąpił wyraźny regres w działalności Muzeum. Po

kilku miesiącach bezowocnych negocjacji. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar
ność” zwróciła się w październiku 1990 roku do Wojewody Nowosądeckiego o

odwołanie dyrektora i zorganizowanie konkursu na to stanowisko. Podczas dwu
etapowej procedury wyłonionym kandydatem została mgr Teresa Jabłońska,
która 16 marca 1991 roku została oficjalnie powołana na dyrektora Muzeum

Tatrzańskiego i funkcję tę pełni do dzisiaj. Z perspektywy czasu nie można jed
nak zapomnieć o jej poprzedniku, który w drugiej połowie lat 70-tych wyprowa
dził Muzeum z głębokiej stagnacji, która nastąpiła po śmierci Juliusza Zborow
skiego w roku 1965 i jest to niekwestionowaną jego zasługą. [Z. M.j



Muzea i archiwa karpackie
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MUZEUM PODHALAŃSKIE PTTK W NOWYM TARGU

Muzeum Podhalańskie PTTK w Nowym Targu powstało w 1966 r. Pomysł
założenia placówki muzealnej zrodził się w Nowym Targu już przed I wojną
światową. W nowotarskim Gimnazjum, pod kierownictwem prof. Kazimierza

Barana, powstały pierwsze kolekcje muzealne: historyczna i przyrodnicza. Reali
zacją idei stworzenia placówki muzealnej zajęła się Komisja Opieki nad Zabyt
kami Podhala, Spiszą i Orawy przy Oddziale PTTK „Gorce” w Nowym Targu.
Oficjalny wniosek o powołanie muzeum zgłosił Czesław Pajerski (który pełnił
funkcję społecznego kustosza muzeum przez 20 lat) na spotkaniu opiekunów
zabytków w roku 1959 w Wieliczce. Wówczas to powołano komitet, który miał

się opiekować szybko powiększającymi się zbiorami, gromadzonymi dzięki wy
siłkom niewielkiej grupy działaczy: Czesława Pajerskiego, Adama Szoskiego,
Stanisława Pęksy, Stefanii Szewczyk, Wacława Gielczyńskiego i Franciszka

Potoczka.

Napływające zbiory magazynowano w lokalu na I piętrze budynku przy ulicy
Szaflarskiej 1. Po otrzymaniu od władz miasta dalszych pomieszczeń (ogółem
40 m2) przygotowano pierwszą ekspozycję. Początkowo Muzeum Regionalne
PTTK w Nowym Targu czynne było tylko w niedzielę, a oprowadzali po nim

działacze społeczni.
W 1967 r. powołano Radę Muzealną, której przewodniczył Adam Szoski oraz

utworzono Kolo Miłośników Muzeum w oparciu o zatwierdzony w tym roku

statut muzeum. Pomieszczenia magazynowe nie zaspakajały potrzeb wobec stale

rosnących zbiorów. W tej sytuacji postanowiono organizować w terenie „izby
regionalne”. Plany te można było zrealizować dzięki wydatnej pomocy konser
watora zabytków woj. krakowskiego Hanny Pieńkowskiej oraz Wojewódzkiej
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Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK. Pierwsza tego typu placówka. Izba Re
gionalna Ciesiołki Podhalańskiej im. Jaśka Pary w Bialce Tatrzańskiej, powstała
w 1960 r. Mieści się w zabytkowym kościółku z XVII w., zbudowanym przez

podhalańskich cieśli. Pierwszym opiekunem byl Jan Para, a obecnie funkcję tę

społecznie pełni Władysław Oblaźny. Zbiory liczą ok. 300 eksponatów z dzie
dziny etnografii i są głównie darami mieszkańców Bialki. W roku 1967 utworzo
no Izbę Regionalną Zagroda Blaszyńskich w Chocholowie. Izba mieści się dzie
więtnastowiecznej chałupie - typowej dla budownictwa podhalańskiego. Ekspo
nowane są tam sprzęty domowe, rolnicze, rzeźba ludowa, malarstwo na szkle,
oleodruki, stroje. Muzealia są darami rodziny Blaszyńskich a izbą opiekuje się
Agnieszka Blaszyńska. W roku 1968 r. powstała Izba Regionalna w Chyżnym.
Współtwórcą Izby byl ks. Arkadiusz Klejnowski. Kolejnymi filiami Muzeum

była Izba Pamięci w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu oraz Izba

Pracy Twórczej Jana Reczkowskiego w Nowym Targu. Powstawanie izb w tere
nie zachęcało ludność wiejską do kolekcjonowania, a przede wszystkim do

ochrony zabytków kultury ludowej.
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133. Fragment stałej wystawy etnograficznej Muzeum Podhalańskiego
134. Fragment wystawy stałej historycznej Muzeum Podhalańskiego
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Z inicjatywy muzeum podjęto remont zabytkowych budynków w Chocholowie,
Szaflarach i Nowym Targu. Przeprowadzono wstępne badania archeologiczne w

Nowym Targu na Kowańcu, w Szaflarach na Skałce oraz w Czarnym Dunajcu.
W 1976 r. Muzeum otrzymało od władz miasta nowy lokal - piętro budynku przy
ul. Sobieskiego 2. W tym, pochodzącym z XIX wieku, budynku przed wojną
mieścił się hotel Hertza, a po wojnie Dom Kultury. Dzięki funduszom z Zarządu
Głównego PTTK w Warszawie, ofiarnej pracy działaczy społecznych Komisji
Opieki nad Zabytkami oraz Zarządu Oddziału i pracowników muzeum, przepro
wadzono gruntowny remont nowych pomieszczeń, przystosowując je do celów

ekspozycyjnych i magazynowych. Zbiory muzeum liczą obecnie 7400 ekspona
tów z dziedziny etnografii, historii, rzemiosła i sztuki ludowej. Ekspozycja skła
da się z kilku warsztatów rzemieślniczych: szewstwa, kuśnierstwa, kapelusznic-
twa, stolarstwa, kowalstwa, tkactwa. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest
wiedeńska maszyna drukarska, podarowana dla Nowego Targu przez cesarza

Franciszka Józefa, pracująca w Drukami Ignacego Borka od 1898 r. Jest to obec
nie jedyna tego typu maszyna drukarska w Europie. Można ją oglądać w „oficy
nie drukarskiej” , gdzie pokazano również prasę, czcionki drukarskie, klisze a

także ogłoszenia drukowane na tej maszynie.
Do ważniejszych kolekcji Muzeum należą: zbiór obrazów nowotarskiego

malarza Michała Rekuckiego, rzeźby wybitnego rzeźbiarza-amatora, Edwarda

Sutora, ceramika Jana Reczkowskiego. Oprócz stałej wystawy, Muzeum od

początków swego istnienia organizowało wystawy czasowe. Początkowo wysta
wy były organizowane (ze względu na niewielką powierzchnię sali) w sali posie
dzeń w Ratuszu, w Galerii Miejskiej, a później w sali wystaw czasowych w bu-

dynku-siedzibie Muzeum. Do znaczących wystaw należy zaliczyć: Ruch ludowy
do 1939 r., 100 lat turystyki polskiej, 500-lecie drukarstwa polskiego i 75 lat

drukarni podhalańskiej, Władysław Orkan, 100 lat Straży Pożarnej w Nowym
Targu, Twórczość Jana Reczkowskiego, Obrazy Michała Rekuckiego, ogólnopol
ska wystawa połączona z sesją 100 lat muzealnictwa w Polsce, Żydzi nowotarscy.
Piotr Borowy - życie i działalność.

W 1994 r. Urząd Miejski w Nowym Targu przeznaczył na stalą wystawę mu
zealną I p. Ratusza, gdzie 2 maja 1994 r. otwarto wystawę Nowy Targ na prze
łomie XIX i XX w. - miasto, którego już nie ma. Wystawa cieszyła się dużym
zainteresowaniem społeczeństwa nowotarskiego i turystów. Od 1992 r. Muzeum

boryka się z trudnościami finansowymi, gdyż ustały w tym roku dotacje Zarządu
Głównego PTTK, a przetrwać pozwalają dotacje Urzędu Miejskiego w Nowym
Targu.

Najważniejsze zadanie na najbliższą przyszłość to włączenie się Muzeum w

obchody 650-lecia nadania praw miejskich miastu Nowy Targ. Muzeum Podha
lańskie oraz Zarząd Oddziału „Gorce” PTTK w Nowym Targu zorganizowało z

tej okazji wystawę historyczną Nowotarskie sztandary.
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Muzeum Podhalańskie PTTK (Podhale Museum of the Polish Tourist Association)
in Nowy Targ

The idea to set up a museum in Nowy Targ was bom before World War I. At this time the first

museum collections, devoted to history and natural Sciences, were assembled in tire local grammar

school under the supervision of school master Kazimierz Baran.

The idea was carried into effect after World War II. The project was in charge of the Committee

for the Protection of Monuments in the Regions of Podhale, Spisz and Orawa, affiliated with the

‘Gorce’ Division of the Polish Tourist Association in Nowy Targ. The museum collection was

gradually augmented and eventually thrown accessible to the visitors. As there was not enought
space for the exhibits to be put on display in the museum proper, ‘Regionals Chainbers' (depart-
ments) were opened in other places. In 1976, the Museum moved to a new home. At present, its

holdings embrace eight thousand items representings the fields of ethnography, history, arts and

crafts, and folk art. Also on display are several craftsmen’s workshops, tliose of a shoemaker, a

furrier, a hatter, a joiner, a smith and a weaver. A Vienna printing machinę, formerly used in Ignacy
Borek’s Printing Shop, is an interesting exhibit.

Besides a permanent exhibition, the museum also puts on temporary shows devoted to the histo
ry of the town and people connected with it, artists active in the region of Podhale.
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ARCHIWUM PAŃSTWOWE W NOWYM TARGU

W 1997 roku upływa 45 lat od powołania do życia Archiwum Państwowego
w Nowym Targu. Początkowo działało jako Archiwum Państwowe podlegle
Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Krakowie (1952-1957). funkcjo
nując na podstawie dekretu o archiwach państwowych z 23 III 1951 r„ który
określał zadania archiwów państwowych, polegające na zabezpieczeniu, groma
dzeniu, naukowym opracowaniu oraz udostępnianiu wszelkich materiałów ar
chiwalnych dla potrzeb nauki, kultury, życia społecznego i gospodarczego kraju.
Później, jako powiatowe Archiwum Państwowe, podlegało Archiwum Państwo
wemu Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego (1957-1975), następnie
jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym
Targu (1976-1982), by w'reszcie stać się ponownie Oddziałem Archiwum Pań
stwowego w Krakowie.

Od początku istnienia placówki w Nowym Targu zasób archiwalny systema
tycznie powiększał się, a gromadzeniem archiwaliów po wojnie, zwdaszcza akt

wcześniejszych, w tym „archiwum staropolskiego miasta Nowego Targu” (1251-
1802) oraz registratury instytucji państwowych i samorządowych, zajął się

pierwszy kierownik Archiwum - dr Józef Grzybek.
Obecnie, terenem działania nowotarskiego Archiwum jest zachodnia część

województwa nowosądeckiego, tj. miasta: Nowy Targ, Jordanów, Mszana Dolna,
Rabka, Szczawnica, Zakopane oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzań
ska, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Dobra, Jabłonka, Jordanów, Kościelisko, Kro
ścienko n/Dunajcem, Lipnica Wielka, Lubień, Łapsze Niżne, Łososina Dolna,
Mszana Dolna, Niedźwiedź, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka,

Zakopane.
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Wraz ze wzrostem zasobu i stopniowym rozszerzaniem zakresu oraz zmian

form działania powiększał się stan kadrowy: początkowo zatrudnionych było
dwóch pracowników, a obecnie czterech. Kierownikami Archiwum byli kolejno:
dr Józef Grzybek (1952-1979), mgr Ireneusz Gazda (1980-1982), mgr Wiesław

Bogdanowski (1984-1988) i mgr Barbara Sluszkiewicz, która od stycznia 1989 r.

kieruje Archiwum do chwili obecnej. Na stanowisku dokumentalisty (od 1980)
pracuje Irena Łukaszka, archiwisty - Zygmunt Kukulski (od 1978 r.) oraz w cha
rakterze laboranta Irena Seręga (od 1994).

Obecnie Archiwum nowotarskie posiada 466 zespołów, liczących 24.000 jed
nostki inwentarzowe o objętości 800 mb półek. Stan opracowania tego zasobu

powoli, lecz systematycznie wzrasta - powiększa się liczba zespołów udostęp
nianych badaczom. Aktualnie prawie połowa zasobu archiwalnego jest opraco
wana i zinwentaryzowana. Również pozostała jego część jest w znacznym stop
niu dostępna dzięki istniejącej ewidencji i spisom zdawczo-odbiorczym, z wyjąt
kiem materiałów archiwalnych wytworzonych w ciągu ostatnich 30 lat, które

zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach z dnia 14

lipca 1983 (Dz. U. Nr 38, poz. nr 173, 1983 r.) udostępnia się po tym okresie,
jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli.

Korzystanie z archiwaliów jest bezpłatne i odbywa się w pracowni naukowej
czynnej w poniedziałki, wtorki i środy każdego tygodnia w godz. 9°° do 14°°.

Podobnie udostępnia się bibliotekę wydawnictw regionalnych, historycznych, z

zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa, liczącą ogółem 2000 tomów, którą udo
stępnia się powszechnie. Dni i godziny przyjęć interesantów: poniedziałek -

piątek w godz. 9°°-1400. Do szczególnie cennych i wykorzystywanych archiwa
liów należą zespoły w następujących grupach:

I Administracja ogólna-państwowa i samorządowa:
Starostwa powiatowe: Nowy Targ (1809) 1929-1950, Myślenice 1945-1950;

prezydia powiatowe rad narodowych: Nowy Targ 1950-1973, Zakopane 1950-

1973, Myślenice 1950-1973; Polska Komisja Likwidacyjna Spiszą i Orawy
1918-1920: akta miasta Nowy Targ 1251-1950, Myślenice 1633-1945, Zakopane
1929-1945, Dobczyce 1945-1954; prezydia miejskich rad narodowych: Nowy

Targ, Rabka, Szczawnica, akta gmin powiatów: Myślenice (1931), 1935-1954,
Nowy Targ 1867-1954; prezydia gromadzkich rad narodowych powiatu Nowy
Targ 1955-1972; urzędy gmin z terenu powiatu nowotarskiego 1972-1990.

II Administracja specjalna:
Państwowy Urząd Repatriacyjny, oddziały: Nowy Targ 1945-1950, Myśleni

ce 1945-1950, Zakopane 1945-1950; urzędy ziemskie: Nowy Targ 1927-1950,
Myślenice 1945-1946; pełnomocnik rządu tymczasowego ds. reformy rolnej w

powiecie Myślenice 1945; Inspektorat Szkolny Nowy Targ (1911) 1919-1938,
Okręgowa Rada Szkolna Nowy Targ 1911-1939; komisje wyborcze; do rad na
rodowych 1978,1984, 1988; do Sejmu 1987.
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135. Dokument z 30IX 1487 r. Kazimierz Jagiellończyk, król polski znosi dla No
wego Targu ciężary prawa polskiego i zezwala na odbywaniejarmarków

III Instytucje wymiaru sprawiedliwości:
sądy powiatowe i grodzkie: Nowy Targ 1889-1950, Czarny Dunajec 1878-

1950, Myślenice 1944-1959, Dobczyce 1934-1948, Mszana Dolna 1922-1946,
Krościenko n/ Dunajcem 1867-1948, Zakopane 1931-1952; notariaty: Nowy
Targ 1818-1846, Jordanów 1885-1946, Czarny Dunajec 1880-1924, Krościenko

n/Dunajcem, Mszana Dolna 1885-1950, Zakopane 1931-1945.

IV. Przedsiębiorstwa i administracja gospodarcza:
cechy; Nowy Targ 1613-1939, Stowarzyszenia przemysłowców i rękodzielni

ków Nowy Targ i Maków 1893-1939, Kongregacja kupiecka Nowy Targ, 1928-

1950, Wytwórnia nart i smarów Zakopane 1952-1956, Wytwórnia Nart Szaflary

1960-1988.

banki: narodowy Nowy Targ 1951-1988, Zakopane 1960, inwestycyjny Nowy
Targ 1958-1969; komunalne kasy oszczędności: Nowy Targ 1897-1949 (1953),

Myślenice 1934-1939.

V Akta stanu cywilnego:
wyznanie rzymsko-katolickie - metryki orawskie 1895-1906, wyznanie moj-

żeszowe gmina Krościenko n/ Dunajcem, Nowy Targ 1880-1938.
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VI Organizacje i zrzeszenia:

Komisja Klimatyczna Zakopane 1893-1935, zarząd państwowy Uzdrowiska

Rabka Zdrój 1847-1966, Szpital Zakopane 1939-1946; komitet obchodów naro
dowych Nowy Targ (1895) 1904-1907, komitet spiski-plebiscyt 1918-1920;

urbary spisko-orawskie 1905-1949; Ochotniczy Związek Straży Pożarnej My
ślenice 1966-1975, Towarzystwo Teatru i Chóru Ludowego Nowy Targ 1914-

1946; Pieniński Park Narodowy Krościenko n/ Dunajcem 1929-1966. Tatrzański

Park Narodowy Zakopane (1701) 1954-1957 (1961); Szkoła Przemyślu Drzew
nego Zakopane 1878-1948.

VII Akta ziemskich, osób i rodzin oraz spuścizny;
archiwum podworskie Homolacsów i Władysława hr. Zamoyskiego 1696-

1924 (1932),
akta podworskie dóbr kórnickich XVIII-XIX w.;

zbiory: Emila Kubala Myślenice 1529-1945, rodziny Zgammów Jabłonka

1793-1865, rodziny Bryjów Łapsze Wyżne (Spiż) 1872-1917. zbiory regionalne
podworskie Ochotnica 1791-1923.

Akta wytworzone na obecnym obszarze działania Archiwum w Nowym Tar
gu przechowuje także Archiwami Państwowe w Krakowie: c.k. Starostwo Nowy
Targ 1867-1918, Magistrat Nowy Targ 1803-1863, dominia z obszaru Starostwa

Powiatowego Nowy Targ 1816-1855, c.k. urzędy powiatowe: Czarny Dunajec
1855-1860, Krościenko n/Dunajcem 1855-1867.

The State Archiwes in Nowy Targ

The State Archives have operated in Nowy Targ for forty-five years. At present, they are a divi-

sion of the State Archives in Cracow. The acti vilies of the Nowy Targ Archives cover the western

part of the province of Nowy Sącz. Interesting and much used, the archival materiał is divided into

the following sets: General Govemment (State and Local), Speciat Government, Administration of

Justice Institutions, Business Enterprieses and Business Administration, Registry Files, Organiza-
tions and Associations, Files of Estate: Individuals, Families, Beąuests.



Działalność Muzeum Tatrzańskiego
Sprawozdania za lata 1994-1996
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SPRAWOZDANIE Z PRACY DZIAŁU SZTUKI

1. W latach 1994-1996 zbiory działu wzbogaciły się o 71 pozycji inwenta
rzowych i na koniec roku 1996 ich stan zamknął się liczbą 4130 pozycji. W

ogólnej liczbie nabytkówjedynie 15 stanowiły zakupy.
2. Charakterystyka nabytków:
- Kolekcja pejzażu tatrzańskiego wzbogacona została o obrazy Walerego

Eljasza Radzikowskiego, Aleksandra Mroczkowskiego oraz Wandy Rzegociń-
skiej.

- Zbiory malarstwa portretowego poszerzono o prace Leli Pawlikowskiej
i Józefa Hadowskiego.

- Kolekcja malarstwa na szkle artystów-amatorów powiększyła się o obrazy
Krzysztofa Okonia i Adama Słowińskiego.

- Dział Sztuki gromadzi eksponaty związane z historią sportu narciarskiego
i turystyki - również ta część zbiorów uzupełniona została o nowe nabytki.

- Zbiory działu poszerzono także pod kątem wzbogacenia ekspozycji w Mu
zeum Stylu Zakopiańskiego w „Kolibie” (m.in. zakupiono przenośny „stylowy”
ołtarzyk).

- Na zamówienie działu wykonane zostały odlewy w brązie z rzeźb Jana Nal-

borczyka i Jana Rykały.
- W trakcie prac nad przygotowaniem monograficznej wystawy Stanisława

Witkiewicza, seniora, zbiory działu wzbogaciły się o kolejne rysunki i szkice

tego artysty.
- Zespół tkanin artystycznych powiększyły prace Ewy Fortuny i Cecylii Ko

walewskiej oraz z zakopiańskiej Wytwórni „Kilim”.
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136. Z nabytków: obraz Walerego Eljasza-Radzikowskiego Przy Morskim Oku

3. Pracownice działu (Marta Nodzyńska i Helena Pitoń) systematycznie opra
cowywały zbiory prowadząc i uzupełniając katalogi: naukowy, autorski i rze
czowy.

4. Udostępnianie zbiorów odbywało się głównie poprzez organizację licznych
wystaw.

W omawianym okresie Dział Sztuki przy współpracy z Działem Konserwacji
Zabytków Ruchomych przygotował i zrealizował szereg wystaw w Galerii Sztuki

na Kozińcu, w hallu budynku głównego MT i w pomieszczeniach „Koliby”. W

Galerii Władysława Hasiora sam artysta aranżował wystawy wybranym przez
siebie twórcom.

1994 rok:

Galeria Sztuki im. W. i J. Kulczyckich, Koziniec 8:

- Władysław Jarocki - obrazy ze zbiorów Muzeum Jana Kasprowicza na Ha
raldzie, 16 III - 8 VI

- Kobierce wschodnie z kolekcji W. i J. Kulczyckich, VII-X
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- Marek Żuławski - malarstwo, grafika, XII-II 1995 r.

Hall Muzeum, ul. Krupówki 10:

- Malarstwo Wandy Rzegocińskiej, 8 VI-10 VII

- Heliograwiury Towarzystwa Tatrzańskiego ze zbiorów MT, 20 IX-23 X

Willa „Koliba”, ul. Kościeliska 18:

- Malarstwo na szkle Władysława Walczaka Bonieckiego i Barbary Baniec-

kiej-Dziadzio, rzeźby Bogdana Dziadzio, 20 VIII-2 X

- Malarstwo na szkle Zofii i Magdaleny Forteckich, X-I 1995 r.

- Jan Krzeptowski Sabala -w 100 rocznicę śmierci, XII-III 1995 r.

Galeria W. Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b:

- Malarstwo Stanisława Baja, I-II

- Ewa Fortuna - tkanina, III

- Ewa Łaczek-Daleka - malarstwo, grafika, rzeźba, IV

- Bożena Nawka -Kunysz - rysunek, malarstwo, grafika, V

- Malarstwo Marianny Wiśnios, VI

- Apoteozy i alegorie - malarstwo Piotra Szmitke, VII

- Ewa Trafna - malarstwo, VIII

1995 rok:

Galeria Sztuki im. W. i J. Kulczyckich, Koziniec 8:

- Inspiracje (współpraca z Teatrem Witkacego), II-IV

- Kobierce wschodnie z kolekcji W. i J. Kulczyckich, V-pocz. IX

- Roman Hennel - wystawa retrospektywna malarstwa gór, poi. IX-XI

- Zenon Maksymowicz. Tatry 1934-1993, XII-V 1996 r.

Hall Muzeum, ul. Krupówki 10:

- Początki narciarstwa w Tatrach Polskich, I-III

-1 20 latprzewodnictwa tatrzańskiego, 8 IX-15 X

Willa „Koliba”, ul. Kościeliska 18:
- Jean Vincent Lefeuvre -fotografie (współpraca), VII-IX

-Michał Gąsienica Szostak - rzeźby, medale, plakiety, VII-XI

- Szkice powszednie Marty Gąsienicy Szostak, XII-III 1996 r.

- wystawa Stowarzyszenia Architektów Polskich (współpraca), XII

Galeria W.Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b:
- Andrzej K. Górski -fotografia i Jan Strządala -poezja, VI-VII

- wystawa prac dzieci i młodzieży, Pracownia Sztuki Dziecka „ Galeria Dzia
łań", Warszawa, VIII

- Karol Gąsienica Szostak - rzeźba, rysunek, IX-X

- Ciślak, Fober, Hołard, XII
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Muzeum Okręgowe w Radomiu:

- Tytus Chalubińskii. Tatry (współpraca), IX-III 1996 r.

Galeria Pont-Neuf w Paryżu:
- Kobieta w dziełach Stanisława Ignacego Witkiewicza (ze zbiorów MT), 29

IX-29 XI

1996 rok:

Galeria Sztuki im. W. i J. Kulczyckich, Koziniec 8:

- Tatry i Podhale w akwareli, II-V

- Stanisław Witkiewicz 1851-1915, 13 VII-29 IX (wystawa monograficzna
prezentująca 269 prac plastycznych tego artysty wypożyczonych z terenu całej
Polski, przygotowana we współpracy z p. Marią Olszaniecką, zaaranżowana

przez Władysława Hasiora)
- Absolwenci i profesorowie - 120 lat PLSP w Zakopanem (współpraca), 18

X-1XII

- Międzynarodowa Wystawa Sztuki (Siergiej Alchowski - Ukraina, Elżbieta

Majewska-Hernandez, Anna Zdyb - Zakopane, Jelena Jurikowa, Ludmiła Letu-

nowa - Białoruś), 15 XII-15 II 1997 r.

Hall Muzeum, ul. Krupówki 10:

- Adam Słowiński - malarstwo na szkle, rzeźba, V

Willa „Koliba”, ul. Kościeliska 18:
- 60 lat kolei linowej na Kasprowy Wierch, 8-24 III

- Secesja i modernizm w architekturze - saga rodu Remi (współpraca), 29 III-

12V

- KrzysztofOkoń - malarstwo na szkle, 18 V-9 VII

- Maria Podobińska-Kossowska - rysunek i kamienie (współpraca ), poi. VII-

pol. VIII

- Tomasz Ross - rzeźba, 6 IX-3 XI

- Godni cas - malarstwo na szkle i rzeźba twórców Tatrzańskiego Kola STL,
18 XII-5 II 1997 r.

Galeria W.Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b:

- Aldona Smolcig, Włodzimierz Kulej - malarstwo, II

- Adam Bojara - malarstwo, III

- Moje Zakopane - architekci w Galerii Hasiora, 17 IV-11 V

- Eugeniusz Brożek z Sędziszowa - malarstwo, VI

- Andrzej Slobodziński - malarstwo, poezja, VII

- Grzegorz Pecuch - 40 lecie pracy twórczej, VIII

- Kolor wiatru -fotografie Tomasza Sobeckiego, IX

- Malarstwo i rysunek Janusza Knorowskiego, XII
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137. Fragment wystawy czasowej Sabała - w setną rocznicę śmierci

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim:
- Sabałowa legenda Tatr (współpraca), VI-XI

Zaaranżowano także dalszy ciąg ekspozycji stałej w Muzeum Stylu Zakopiań
skiego w „Kolibie”.

5. Z działalnością wystawienniczą ściśle związane były wydawnictwa, a mia
nowicie opracowane przez Dział Sztuki katalogi i informatory do wystaw czaso
wych:

- katalog wystawy obrazów Władysława Jarockiego, 1994
- współpraca z Muzeum Okręgowym w Radomiu przy przygotowaniu kata

logu wystawy Tytus Chałubiński. Tatry, 1995
- katalog monograficznej wystawy Stanisława Witkiewicza, 1996 (pracowni

ce działu są autorkami części katalogu poświęconej malarstwu i rysunkom).
- informator do wystawy rzeźb Tomasza Rossa, 1996

6. Dział współpracował z licznymi instytucjami, a mianowicie:
- z polskimi muzeami oraz zakopiańskimi galeriami wystawienniczymi

(BWA, Stowarzyszenie „Sztuka Podhalańska Klub Kolekcjonerów) - wypoży
czając eksponaty na organizowane tam ekspozycje;
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138. Fragment wystawy czasowej Stanisław Witkiewicz 1851-1915

- z wyższymi uczelniami - przyjmując na praktyki muzealne studentów histo
rii sztuki oraz udzielając informacji i udostępniając zbiory studentom piszącym
prace magisterskie;

- z Instytutem Sztuki PAN;
- z Telewizją Polską - udostępniając muzealia dla potrzeb filmu (m.in. Sa

bała i Góralski Karnawał L. Smolińskiej i M. Sroki, film S. Patera o Marku Żu
ławskim Kartki zpamiętnika czy realizacje poświęcone wystawie Witkiewicza).

7. Dział sprawuje merytoryczną opiekę nad oddziałami: Galerią Sztuki im. W.

i J. Kulczyckich na Kozińcu, Galerią Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zako
piańskiego w „Kolibie”, Zespołem Dworskim w Łopusznej.

Helena Pitoń
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DZIAŁU ETNOGRAFICZNEGO

W przeciągu minionych trzech lat dział etnograficzny wzbogacił się o 115 po
zycji inwentarzowych i obecnie w księgach inwentarzowych zarejestrowanych
jest 10 489 obiektów muzealnych. Wśród nowo nabytych zabytków 18 zostało

podarowanych. Niezmiernie cennym darem jest torba przewodnicka po Janie

Krzeptowskim-Sabale. Ofiarował ją w styczniu 1996 roku Witold Paryski. Do

paska tej torby wpięta jest odznaka przewodnicka oznaczona numerem „0”, wrę
czona Sabale jako symbol honorowego członkostwa Towarzystwa Tatrzańskiego.
Torba ta widoczna jest na jednej, często zresztą reprodukowanej, fotografii por
tretowej Jana Sabały.

Zbiory etnograficzne wzbogaciły się o cenne okazy starej rzeźby ludowej z

terenu Podtatrza. Unikalne są trzy spośród nich - postacie dwóch górali i góralki.
Niezwykłość rzeźb wyraża się w ich świeckiej tematyce, w starej tradycyjnej
ludowej twórczości występującej niezmiernie rzadko. Rzeźby są ciekawym źró
dłem ikonograficznym do historii stroju ludowego, gdyż jest on potraktowany z

dużą dbałością o detale, a na dodatek, rzeźby są polichromowane i dokumentują
również gamy kolorystyczne dawnego stroju.

W dziale etnograficznym nieprzerwanie trwają prace w zakresie opracowy
wania zbiorów. Dokonano 472 opisów szczegółowych muzealiów na kartach

inwentarzowych. Składają się na nie opisy wszystkich bieżących zakupów jak i

prace nad zaległościami z dawnych lat. Znacznie poprawił się stan dokumentacji
fotograficznej zbiorów - wykonano trzy tysiące zdjęć muzealiów (w znacznej
liczbie kolorowych). Zakończono zakładanie kart magazynowych, w których na

bieżąco odnotowywane są wszelkie zmiany lokalizacji poszczególnych obiektów'.

Dokonano kontrolnych spisów z natury w filiach muzealnych w Zagrodzie Kor
koszów w Czarnej Górze i w zagrodzie sołtysów w Jurgowie. Trwały prace nad
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139. Z nabytków: torba przewodnicka po Janie Krzeptowskim Sabale

rozgęszczeniem pomieszczeń magazynowych i podniesieniem standardu warun
ków przechowywania obiektów (remonty pomieszczeń, nowe szafy, zmiany lo
kalizacji).

Dział prowadził ożywioną działalność w zakresie udostępniania zbiorów. Z

zasobów muzealnych korzystają twórcy ludowi, którzy ze starych zabytków
czerpią motywy i wzbogacają swoje umiejętności w zakresie rękodzieła arty
stycznego. Pracownicy działu wraz z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów (et
nografem) wystawili kilkanaście opinii twórcom ludowym, ubiegającym się o

przyjęcie do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Zbiory udostępniano licznym
naukowcom z kraju i zagranicy. Inwencji do pracy twórczej szukali też w oka
zach muzealnych plastycy zawodowi i amatorzy. Często korzystali z konsultacji
etnograficznych realizatorzy filmów fabularnych i dokumentalnych, zarówno

wytwórni polskich jak i zagranicznych. Obiekty wypożyczano do scenografii i

jako rekwizyty dla aktorów. Zbiory etnograficzne były też w kilku przypadkach
„głównymi bohaterami” filmów (np. o Władysławie Matlakowskim, Juliuszu

Zborowskim, Sabale, i... byłym Muzeum Lenina w Białym Dunajcu).
W lokalnym radio „Alex”, w ramach spotkań o Muzeum Tatrzańskim, nadane

zostały dwie audycje o historii zbiorów etnograficznych i sylwetkach pierwszych
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140. Z nabytków: rzeźba ludowa - góral spiski (?)

kolekcjonerów sztuki ludowej na Podhalu. Udzielono też wielu wywiadów in
nym rozgłośniom w kraju (pr. IV UKF. Radio Gdańsk) na temat historii mu
zeum, jego zbiorów. Na podobne tematy udzielano informacji prasowych.

Ośrodki uniwersyteckie w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie przy
syłały studentów na praktyki muzealne. I tak w 1995 roku Instytut Etnologii wraz

z muzeum zorganizował dwutygodniowy obóz studencki w Łopusznej. Studenci

przeprowadzili przeszło 200 wywiadów we wsi Nowe Maniowy. Praktyki odby
wali też uczniowie Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem. Pra
cownicy działu prowadzili zajęcia z zakresu kultury ludowej Podhala dla kur
santów na przewodników tatrzańskich i z zakresu stroju ludowego dla kursantów

zespołów regionalnych. Prowadzi się też lekcje muzealne dla dzieci ze Szkoły
Artystycznej przy Podstawowej Szkole Muzycznej w Zakopanem.

W omawianym okresie wypożyczono blisko 600 muzealiów etnograficznych
różnym muzeom, galeriom i stowarzyszeniom w Polsce, które organizowały u

siebie wystawy związane z tematyką tatrzańską. W 1995 roku dział etnograficz
ny nawiązał kontakt z Muzeum Liptowskim w Rużemberku (Słowacja) i w dal
szych zamierzeniach planuje się organizowanie wspólnych wystaw.
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W 1996 roku, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ośrodka Doku
mentacji Etnograficznej w Łodzi, dokonano weryfikacji rejestru twórców ludo
wych na Podhalu zajmujących się rękodziełem. W efekcie opracowano 188 an
kiet.

Pracownicy działu prowadzą, wykorzystując zbiory i archiwum muzealne
oraz badania terenowe, własne prace badawcze. Opracowywane są m.in. nastę
pujące tematy: obrzędowość na Podhalu, miejsca kultu religijnego (Matka Boska

Królowa Tatr), historia pierwszych kolekcji etnograficznych i sylwetki ich zbie
raczy, historia stroju podhalańskiego. Powstają katalogi zbiorów malarstwa lu
dowego na szkle, kolekcji po Adamie i Róży Krasińskich.

Efektem prowadzonych prac naukowo-badawczych są następujące publika
cje:

1. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Maria i Bronisław Dembowscy - gospodarze
zakopiańskiej „Chaty”, „Wierchy”, t. 60: 1994, Kraków 1995

2. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Słownik biograficzny etnografów polskich.
T. I, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, (w druku). Opra
cowanie biogramów: Stanisław Blaszczyk, Maria Dembowska. Bronisław Dem
bowski

3. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Charakterystyka zbiorów etnograficznych
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Informacja do systemu Internet, 1995 r.

4. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Władysław Matlakowski - badacz podhalań
skiego budownictwa i sztuki ludowej. W: „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekar
skiej”, R. 42: 1996, nr 353 Warszawa

5. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Dlaczego właśnie Zakopane? W: „Halo Za
kopane. Ilustrowany Magazyn Podhalański” nr 2, 1996

6. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Program edukacyjny Kultura ludowa dla kla
sy IV Podstawowej Szkoły Artystycznej w Zakopanem. Program autorski za
twierdzony przez Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, 1995

7. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Najstarsze fasony podhalańskich gorsetów,
„Rocznik Podhalański”, t. VII, Wydawnictwo Muzeum Tatrzańskiego. Zakopane

8. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Pasterstwo wysokogórskie w kulturze ludowej
Podhalan, W: Tatry, przyroda, ludzie. Folder wystawy w Muzeum Leśnictwa w

Ośrodku Kultury Leśnej w Goluchowie. Goluchów 1996

9. Anna Kozak, Vikolinec w obiektywie Juraja Cecha, Folder wystawy o tym
samym tytule. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 1996

10. Anna Kozak, Matka Boska Jaworzyńska-Królowa Tatr, Folder do wysta
wy, Muzeum Tatrzańskie, 1996

11. Stanisław Żurowski, Edyta Starek - biogram. Wydawnictwo Atlasu Pol
skich Strojów Ludowych. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (w druku)



Działu Etnograficznego 455

12. Stanisław Żurowski, Sprawozdanie z pracy działu etnograficznego Mu
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem za lata 1987-1993. W: „Rocznik Podhalań
ski”, t. VI, Zakopane 1994

13. Stanisław Żurowski, Ludzie Tatr, W: Tytus Chałubiński. Tatry, Muzeum

Okręgowe w Radomiu im. Jacka Malczewskiego. Radom 1995

Dział etnograficzny w latach 1994-1996 zorganizował dziesięć wystaw cza
sowych:

1. Bukowiany i ich sztuka, scenariusz Stanisław Żurowski, hol MT, marzec-

kwiecień 1994

2. Zakopiańskie lata Róży hr. Krasińskiej, scenariusz i realizacja: Hanna

Blaszczyk-Żurowska, hol MT, lipiec-sierpień 1994

3. Tematyka świecka malarstwa na szkle ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego,
scenariusz i realizacja: Anna Kozak, hol MT, marzec 1995

4. Rzeźby Czesława Koźmińskiego, scenariusz: Stanisław Żurowski, „Koliba”,

czerwiec-lipiec 1995

5. Na szkle malowane - malarstwo Zdzisława Walczaka i Władysława Wal-

czaka-Banieckiego, scenariusz : Stanisław Żurowski, hol MT, lipiec-wrzesień
1995

6. Kultura ludowa Podhala za czasów Tytusa Chałubińskiego, scenariusz:

Stanisław Żurowski, Muzeum Okręgowe w Radomiu im. Jacka Malczewskiego,
maj-wrzesień 1995

7. Władysław Matlakowski 1850-1895. Wystawa ze zbiorów Głównej Biblio
teki Lekarskiej, zbiorów prywatnych i Muzeum Tatrzańskiego. Komisarz wysta
wy: Hanna Blaszczyk -Żurowska, hol MT, marzec 1996

8. Tatry i ludzie. Scenariusz dotyczący pasterstwa i sztuki ludowej: Hanna

Blaszczyk-Żurowska, Muzeum Leśnictwa w Ośrodku Kultury Leśnej w Golu
chowie k. Kalisza, lipiec-grudzień 1996

9. Vlkoliniec w obiektywie Juraja Ćecha. Fotografia artystyczna z Rużember-

ka na Słowacji. Kurator wystawy: Anna Kozak, wrzesień-grudzień 1996, hol MT

10. Matka Boska Jaworzyńska - Królowa Tatr. Scenariusz i realizacja: Anna

Kozak, hol MT, grudzień 1996-styczeń 1997
Hanna Blaszczyk-Żurowska



Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego Vol. 22 - „Rocznik Podhalański'’ Tom VII - Zakopane 1997

SPRAWOZDANIE Z PRACY

DZIAŁU PRZYRODNICZEGO

Nabytki

W okresie 1994-96 zbiory przyrodnicze Muzeum Tatrzańskiego powiększyły
się przede wszystkim dzięki darom. Dokonano tylko jednego większego zakupu
- zielnika roślin naczyniowych z terenu Podtatrza, liczącego 558 arkuszy zebra
nego przez H. Piękoś-Mirkową i Z. Mirka.

Zbiory zoologiczne powiększyły dary:
- kokon poczwarki Lasiocampa quercus znaleziony w Tatrach, ofiarował

P. Skawiński
- wzorowo spreparowany zbiór owadów liczący 327 okazów - dar p. Wil

czyńskiej (owady z różnych regionów Polski, zbiór do celów dydaktycznych)
- ząb niedźwiedzia jaskiniowego - dar p. A. Łodziak.

Ilość okazów geologicznych powiększyła się znacznie dzięki cennemu darowi

A. Gaździckiego (ok. 540 okazów). Dokumentacyjna kolekcja A. Gaździckiego
zawiera m.in. holotypy mięczaków triasowych z Tatr i przekroje przez warstwy
skalne wraz ze szlifami. Kilka najcenniejszych okazów od lat będących w depo
zycie Muzeum Tatrzańskiego eksponowanych jest na stałej wystawie geologicz
nej. Ciekawy okaz amonita Lytoceras sp. znaleziony w wapieniu bulastym, w

Dolince Długiej przez J. Lefelda będzie również ozdobą stałej wystawy.
Muzeum otrzymało okaz Z,oophycos — skamieniałych śladów działalności ży

ciowej organizmów od J. Wieczorka oraz granit z wykwitami tlenków miedzi —

dar S. Maksay’a.
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141. Z nabytków: karta z zielnika Flora Kotliny Zakopiańskiej

W chwili obecnej stan wszystkich zbiorów działu przedstawia się następują
co: botanika 10 770 okazów (89 poz. inw.), zoologia - 58182 (802 poz. inw.) i

geologia 2624 okazów (1880 poz. inw.).

Opracowywanie zbiorów

Zbiory botaniczne Muzeum Tatrzańskiego opracowywują specjaliści z Insty
tutu Botaniki PAN w Krakowie. W omawianym okresie został zrewidowany
przez dr. U. Bielczyk zbiór porostów tatrzańskich (Bielczyk U. Materiały do

flory porostów Tatr ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, w druku „Fragm. Flor.

Geobot.”, ser. Polonica 4). Przeglądu i aktualizacji oznaczeń mchów T. Chału
bińskiego dokonuje prof. R. Ochyra i dr. H. Bednarek-Ochyra (Bednarek-
Ochyra H. 1995. Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmmiaceae') w> Polsce: takso
nomia, ekologia ifitogeografia. „Fragm. Flor. Geobot”. Ser. Polonica 2: 1-307;
Ochyra R. 1995. T. Chalubiński’s works on the Tatra mosses. „Fragm. Flor.

Geobot”. 40(2): 893-898)
W tym czasie uporządkowano i usystematyzowano również we własnym za

kresie zakupiony zielnik roślin naczyniowych.
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142. Miejsce badań terenowych: Puścizna Franków Brzeżek pod Krauszowem

Baza danych komputerowych

Komputerowa baza danych jest systematycznie uzupełniana. Ukończono wpi
sywanie głównych ksiąg inwentarzowych botanicznych i zoologicznych oraz

zaczęto uzupełniać bazę danych geologicznych (1600 rekordów). Wpisano księgi
inwentarzowe szczegółowe zbiorów zoologicznych bezkręgowców oraz roślin

niższych, jak też część roślin naczyniowych (20%) z aktualizacją nazw. Założona

jest baza danych dotycząca występowania gatunków zwierząt na obszarze dzia
łania Muzeum - 7150 rekordów oraz bibliografii dotyczącej tychże zwierząt,

która obejmuje 2200 pozycji.

Publikacje

Cichocki W. 1993. Ssaki. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Przyroda
Kotliny Zakopiańskiej poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatry i Podta
trze, Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane. 2, pp. 221-225. [Mammals

(Mammalia)]
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- Cichocki W. 1993. Ptaki. W: ibidem, pp. 227-237. [Birds (Aves)]
- Cichocki W. 1993. Pchły. W: ibidem, pp. 281-283. [Fleas (Siphonoptera)]
- Cichocki W. 1993. Pluskwiaki równoskrzydłe. W: ibidem, pp. 285-293.

[Homopterons (Homoptera)]
- Cichocki W. 1993. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w

Zakopanem (Działprzyrodniczy). W: ibidem, pp. 371-384. [The Tatra Museum in

commemoration ofdr. Tytus Chałubiński in Zakopane (Natural Dmsion)]
- Cichocki W., Danielewicz W. 1993. Obce taksony dendroflory a ochrona

przyrody w Tatrach. W: W. Cichocki (red.), Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń.
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Tatrzański Park Narodowy,
Zakopane, pp. 75-83. [Exotic taxons of dendroflora and naturę protection in the

Tatra Mountains]
- Cichocki W. 1993. Orzełprzedni - ptak symbol. Ibidem, pp. 157-167. [The

golden eagle ... a symbol of the Tatras.]
- Cichocki W. 1994. Janusz Domaniewski jako zoolog. „Rocznik Podhalań

ski”, 6: 317-327. [Janusz Domaniewski as zoologist]
- Cichocki W. 1994. Sprawozdanie z pracy Działu Przyrodniczego Muzeum

Tatrzańskiego w Zakopanem za lata 1987-1993. „Rocznik Podhalański”, 6: 465-

470.

- Cichocki W. 1994. Sesja popularno-naukowa „Zanim zginą sasanki”.

„Wierchy”, 59 (1993): 150-151.
- Cisło G., Cichocki W. 1994. Torfowiska wysokie Borów Nowotarskich. Mu

zeum Tatrzańskie im. draT. Chałubińskiego, Zakopane, pp. 30.

- Cichocki W. 1995. Rozmieszczenie i liczebność wybranych gatunków pta
ków w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1992-1995. 1 Ogólnopolska
Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Stan i

perspektywy badań tatrzańskich.
”

Zakopane, 6-9 października 1995. Program,
Streszczenia, Lista uczestników, p. 29.

- Cichocki W. 1995. Tatrzański Lunapark Narodowy. Ibidem, p. 50.
- Cichocki W., Siarzewski W. 1996. Walory przyrodnicze Tatr. W: [J. Pulnar,

H. Ozimek (red.)] Tytus Chałubiński Tatry, [b.r.w.], Muzeum Okręgowe im.

Jacka Malczewskiego w Radomiu, Tatrzański Park Narodowy, [b. m. w.], bez

numeracji stron [39 pp.].
- Cichocki W. 1996. Rozmieszczenie i liczebność wybranych gatunków pta

ków w Tatrzańskim Parku Narodowym w lalach 1992-1995. Przyroda Tatrzań
skiego Parku Narodowego a człowiek, 2, Biologia, Kraków-Zakopane, p. 108-

112, 1 mapa. [Distribution and numbers ofselected bird species in the Tatra

National Park in 1992-1995]
- Cichocki W. 1996. Tatrzański Lunapark Narodowy. Przyroda Tatrzańskie

go Parku Narodowego a człowiek, 3, Wpływ człowieka, Kraków-Zakopane, p.
41-42. [Tatra National Lunapark]
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— Cichocki W. 1996. Zoologia w Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej (recen
zja). „Wierchy”,

Upowszechnianie

Wystawy czasowe

- „Przyroda torfowisk - Bory Nowotarskie” hall MT listopad-grudzień 1994

r., LO Jabłonka styczeń 1995r, Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu od

listopada 1995 do marca 1996 r.

- „Owady Tatr” - LO Jabłonka, kwiecień-maj 1995 r.

- „Flora Kotliny Zakopiańskiej” - MT listopad-grudzień 1995 r.

- „Przyroda Tatr” - Radom , II półrocze 1995 r. współpraca z TPN oraz Mu
zeum Okręgowym w Radomiu

Wykłady, prelekcje

- referat pt: „Wkład Polaków w ornitologię światową” W. Cichocki - PT

Zool. Kraków 1994 r

- referat pt: „Przyroda torfowisk” W. Cichocki - MT 1994 r.

- udział w Warsztatach Tatrzańskich i konferencji metodycznej w Radomiu -

W. Cichocki - 25-30.10.1995 r.

- udział w I Ogólnopolskiej Konferencji: Przyroda Tatrzańskiego Parku Na
rodowego a człowiek z przygotowaniem posterów „Rozmieszczenie i liczebność

wybranych gatunków ptaków w TPN w latach 1992-1995” oraz "Tatrzański Lu
napark Narodowy” - W. Cichocki - 6.09.1995 r.

- udział w sesji naukowej „Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca,
świadek czasów” z wygłoszeniem referatu „Związki Limanowskiego z Muzeum

Tarzańskim” - W. Cichocki - 1 -3.12. 1995
- referat „T. Chałubiński i jego legenda” W. Cichocki wspólnie z W. Sia-

rzewskim i Z. Wójcikiem oraz „Wycieczki T. Chałubińskiego
’ G. Cisło -

27.11.1995
- audycje radiowe: „Torfowiska wysokie Borów Nowotarskich" — W. Ci

chocki - 11.1994 oraz: „Niebezpieczne rośliny”-G. Cisło- 06.1996

Pracownicy działu zorganizowali kilkanaście wykładów w terenie dotyczą
cych torfowisk dla młodzieży szkolnej, studentów, pracowników naukowych i

muzealników.
W. Cichocki prowadził także prace badawcze na terenie TPN oraz Kotliny

Orawsko-Nowotarskiej wybranych gatunków roztoczy, ssaków i ptaków oraz

nad ptakami Zakopanego.
Wykonano dokumentację fotograficzną torfowisk wysokich Borów Nowotar

skich (ok. 400 fot.)
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Inna działalność

Zbiory przyrodnicze wymagają szczególnej troski, gdyż łatwo mogą ulec

zniszczeniu. Przeprowadza się więc systematycznie kontrolę warunków prze
chowywania i stanu zachowania zbiorów. W 1995 roku przeglądnięto i zakon
serwowano całość zielnikowych zbiorów botanicznych. W roku 1996 przepro
wadzono inwentaryzację zbiorów geologicznych oraz poprawiono i wymieniono
wszystkie podpisy pod okazami na sali geologicznej oraz wymieniono kilkana
ście zdjęć na wystawie stałej.

Grażyna Cisło
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SPRAWOZDANIE DZIAŁU KONSERWACJI
ZABYTKÓW RUCHOMYCH

W interesującym nas okresie prace konserwatorskie pod kierunkiem Eugeniu
sza Rodzika wykonywali pracownicy Działu: Marek Gronkowski, Krystyna Ła-

zarczyk, Urszula Radwańska i od 1996 r. na pól etatu Agata Nowakowska-

Wolak. Program prac w Dziale jest tak ułożony, aby każdy pracownik zapoznał
się z konserwacją eksponatów wykonanych z różnych materiałów. Niemniej,
każdy z pracowników specjalizuje się w odrębnych zagadnieniach. Wiele prac

wykonywanych jest zespołowo. W konserwacji metalu oraz mebli specjalizuje
się Marek Gronkowski. Krystyna Łazarczyk opanowuje konserwację eksponatów'
wykonanych z drewna, natomiast Urszula Radwańska opiekuje się kolekcją ko
bierców wschodnich oraz prowadzi konserwację wyrobów z włókna. Agata No
wakowska-Wolak, przyjęta w br. na pól etatu, zapoznaje się z możliwościami

pracowni.
Dział Konserwacji Zabytków Ruchomych otacza stalą opieką eksponaty znaj

dujące się w magazynach, jak również na salach wystawowych oraz prowadzi
stały monitoring tych pomieszczeń. W magazynach i na salach wystawowych
zainstalowane są termohydrografy z tygodniowym zapisem. Na podstawie wy
kresów na taśmie tych aparatów, określamy warunki klimatyczne tj. wilgotność
względną oraz temperaturę, a wszelkie odchylenia od normy, występujące w

danym pomieszczeniu, przywracamy dostępnymi środkami. Eksponaty wykona
ne z różnych materiałów wymagają innych warunków klimatycznych i tak np.

papier oraz metal wymagają bardziej przesuszonego powietrza, a wyroby z weł
ny lepiej się przechowuje w pomieszczeniach bardziej wilgotnych.
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W związku z powyższym, staramy się gromadzić eksponaty o podobnych po
trzebach klimatycznych w poszczególnych pomieszczeniach magazynowych.
Wiadomo bowiem, że magazynowanie w pomieszczeniach o odpowiedniej tem
peraturze i wilgotności w znacznym stopniu przedłuża żywotność eksponatu.
Zdarza się, że do muzeum trafiają eksponaty nadwyrężone zębem czasu oraz

destrukcyjnymi warunkami zewnętrznymi.
Wyroby z drewna ulegają zniszczeniu na skutek utleniania oraz szkodników

biologicznych, jak owady, pleśnie, czy grzyby. Zniszczenia powodują obniżenie

wartości technicznych oraz estetycznych przedmiotów. Drzewo po ścięciu wysy
cha przez wiele lat, tracąc powoli żywotność biologiczną, w związku z czym
drewno zmniejsza swoją objętość niejednokrotnie pękając wzdłuż słoi promien
nych. Zsychanie się drewna rzeźb polichromowanych powoduje tworzenie się
daszkowatych odspojeń polichromii od podłoża. W wypadku porażenia biolo
gicznego drewno poddajemy impregnacji lub gazowaniau. Fragmenty, w których
nastąpiła degradacja wartości technicznych drewna utwardza się, stosując petry-
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144. Obraz: św. Jan Nepomucen przed królem Wacławem po konserwacji

fikację odpowiednimi substancjami, a ubytki uzupełniamy kitami trocinowymi,
aby przywrócić wartości estetyczne przedmiotu. Odspojoną polichromię przy
klejamy odpowiednimi klejami.

W omawianym okresie poddano konserwacji 221 pozycji inwentarzowych, a

były to naczynia bednarskie, czerpaki, baryłki itp. Po odczyszczeniu, powierzch
nię drewna polichromowanego powlekamy odpowiednimi pastami woskowymi.

Metal — zarówno kolorowy, jak również stal i żelazo — pod wypływem wilgoci
podlega korozji, która zmienia na niekorzyść wygląd estetyczny przedmiotu.
Długotrwale działanie korozji może spowodować całkowitą degradację wartości

technicznych przedmiotu. Produkty korozji usuwamy mechanicznie, bądź za

pomocą środków chemicznych. Po całkowitym oczyszczeniu, powierzchnię po
wlekamy środkami ochronnymi — wyroby kowalskie patynujemy zmielonym
węglem reaktywowanym. Tym sposobem, zakonserwowano 185 eksponatów'
wykonanych z miedzi, mosiądzu, srebra, stali i żeliwa. Z pośród tych zbiorów

należy wyróżnić zbiór medali i plakietek z Izby Pamięci im. Bronisława Czecha,
żeliwne garnki, drutow'ane dzbanki gliniane, żelazko na duszę.
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Skóra pod wpływem czasu, oraz niekorzystnych warunków klimatycznych,
staje się sztywna, krucha, łamliwa, a powierzchnia jest najczęściej zabrudzona,
matowa, spękana. Aby przywrócić jej elastyczność wcieramy odpowiednio spre
parowane pasty. Łącznie zakonserwowano w omawianym okresie 28 tego typu
obiektów. Były to kierpce, opaski, buty, a najciekawszą pracą była konserwacja
skórzanego fotela, którego skóra była krucha, podarta, z licznymi ubytkami.
Oryginalną skórę uplastyczniono poprzez wcieranie pasty, łatki przygotowano z

odpowiedniej skóry i przyklejono klejem.
Ceramika. Zniszczenia ograniczały się do silnych zabrudzeń powierzchnio

wych, stłuczeń, nawet z brakującymi fragmentami. Kilka dzbanków było mister
nie drutowanych, a drut byl mocno skorodowany. Produkty korozji usunięto
środkami chemicznymi a oczyszczoną powierzchnię powleczono warstwą

ochronną. Ciekawą pracę wykonano przy konserwacji dzbanka, którego wnętrze
zalane było olejną farbą, którą spulchniono środkami chemicznymi i usunięto
mechanicznie. Brakujące fragmenty sklejonych naczyń uzupełniono gipsem i

patynowano na odpowiedni kolor.

Obrazy na płótnie, tekturze, blasze oraz obrazy na szkle. W omawianym
okresie zakonserwowano w sumie 30 obrazów. W większości obrazy wymagały
rutynowych zabiegów konserwatorskich tj. czyszczenia, uzupełniania ubytków,
werniksowania.

Z ciekawszych prac należy wymienić konserwację olejnego obrazu na płótnie
o wym. 150x114 cm autorstwa Alfreda Schuppego Dolina Strążyska. Oprócz
wyżej wspomnianych problemów konserwatorskich byl dodatkowy, bodaj naj
ważniejszy. Część obrazu była przemalowana w trakcie poprzedniej konserwacji.
Kity wypełniające ubytki były nie przeszlifowane, zapunktowane źle dobranymi
kolorami. Aby zatuszować te defekty, punktowanie rozszerzono na istniejącą
część obrazu zmieniając jego wygląd. Praca polegała na usunięciu przemalowa
nia, wyszlifowaniu kitów oraz wypunktowaniu brakującego fragmentu.

Osobnym zagadnieniem jest konserwacja obrazów na szkle. Ograniczona
przestrzeń geograficzna, gdzie występowało tego typu malarstwo, zadecydowała
o jego epizodycznym charakterze. Zainteresowanie konserwatorów obrazami na

szkle było i jest znikome, w związku z czym brak obszernych opracowań tego
tematu. W pracowni, we własnym zakresie, prowadzone są badania nad sposo
bem konserwacji tego typu obrazów. Zniszczenia występująjako stłuczone szkło,

powstające pęcherze i zluszczenia, oraz utrata spoiwa, co powoduje proszkowa
nie malatury.

Rzeźba. Pozostało nam do omówienia zagadnienie konserwacji rzeźby, za
równo polichromowanej jak również wykonanej z drewna surowego. Problemy
konserwacji rzeźby polichromowanej omówiono na początku tego sprawozdania,
natomiast rzeźbę bez polichromii można podzielić na dwie grupy: pierwsza, to

rzeźby, które utraciły polichromię w poprzednim okresie, oraz druga, rzeźby
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wykonane przez artystów z zamyśleni pozostawienia ich w drewnie surowym. W

grupie pierwszej zniszczenia wystąpiły na skutek działania czynników biologicz
nych, w drugiej, spowodowane były brakiem znajomości technologii drewna u

wykonawców, nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi w trakcie przecho
wywania, oraz zabrudzeniami powierzchniowymi. Sposób konserwacji grupy

pierwszej był z grubsza omawiany, natomiast przy drugiej grupie ograniczał się
do kitowania pęknięć, wklejania fleków, czyszczenia oraz powlekania warstewką
ochronną.

W magazynie etnograficznym wymieniono szafy, w związku z czym trzeba

było wynieść eksponaty do sąsiedniego pomieszczenia. Po zakończeniu prac,

zbiory zostały wniesione do magazynu i rozwieszone w nowych szafach. Prace te

wykonali zespołowo pracownicy Działu.

Następną dużą pracę zespołową wykonali pracownicy, gdy w oddziale Mu
zeum Tatrzańskiego w willi „Opolanka’’ wystąpiła awaria (pękła rura spustowa
od rynny, co spowodowało zalanie ściany). W magazynie, w którym była zgro
madzona galanteria drewniana (czerpaki, obońki, baryłki itp.) wilgotność pod
niosła się do tego stopnia, że powierzchnie eksponatów były oślizgłe, a leżące w

pobliżu ściany, pokryły się pleśnią. Na okres osuszania magazynu eksponaty
przeniesiono do innego pomieszczenia, gdzie zostały oczyszczone, osuszone i

pokryte warstewką ochronną.
Pracownicy systematycznie dokonują przeglądu eksponatów wytypowanych

na wystawy czasowe. Eksponaty są czyszczone, dokonuje się drobnych uzupeł
nień. Konserwatorzy biorą również udział w pakowaniu eksponatów i ładowaniu

ich na samochód.

Eugeniusz Rodzik
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SPRAWOZDANIE Z PRACY DZIAŁU
OCHRONY ZABYTKÓW

W latach 1994-96 Dział Ochrony Zabytków nadal funkcjonował na zasadach

ustalonych w roku 199 i1. W okresie sprawozdawczym prowadzono badania na
ukowe w zakresie architektury i budownictwa na terenie Zakopanego, Tatr

Polskich i Podtatrza, opracowywano dokumentacje konserwatorskie i bazy da
nych, upowszechniano wyniki tych prac oraz rozwijano współpracę naukową
oraz konserwatorską.

1. Badania naukowe.

Kontynuowano tematy z lat poprzednich oraz rozpoczęto badania porównaw
cze (m.in. prowadzono kwerendy w archiwach państwowych i prywatnych,
penetrowano teren, kompletowano bibliografię i ikonografię):

a. historia architektury
• Neowemakularyzm w architekturze europejskiej i amerykańskiej (od 1996);
• Styl zakopiański w architekturze polskiej (1994-96);
• Historia architektury i budownictwa Tatr Polskich i Podtatrza (kontynuacja);
• Architektura i urbanistyka Zakopanego (kontynuacja);
• Architekci i budowniczowie Zakopanego (kontynuacja);
• Architektura i urbanistyka zakopiańskich Krupówek (kontynuacja);
• Stanisław Witkiewicz - twórca stylu zakopiańskiego (1995-96);
• Monografia domu „Pod Jedlami” (od 1995);

1 Por. Sprawozdanie zpracy Działu Ochrony Zabytków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopa
nem za lata 1987-1993. „Rocznik Podhalański” T. 6: 1994, s. 475.
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b. ochrona zabytków
• Ochrona zabytków w Tatrach i na Podtatrzu (kontynuacja);
• Rozwój myśli konserwatorskiej w kręgu Muzeum Tatrzańskiego (kontynu

acja).

2. Opracowania i dokumentacje:

a. dokumentacja konserwatorska

• praca nad katalogiem zabytków Tatr Polskich (kontynuacja);
• praca nad katalogiem zabytków Zakopanego (kontynuacja);
• zbieranie materiału do katalogu zabytków Polskiego Podtatrza (kontynu

acja);
• bieżąca dokumentacja fotograficzna remontów konserwatorskich pro

wadzonych przez Muzeum Tatrzańskie (1994-96);

b. dokumentacjafotograficzna
• dokumentacja fotograficzna architektury i budownictwa Zakopanego,

Tatr Polskich i Podtatrza (1994—96);
• dokumentacja wnętrz wszystkich oddziałów Muzeum Tatrzańskiego

(1994);
• dokumentacja architektury w stylu zakopiańskim poza Zakopanem

(1995);
• dokumentacja porównawcza neowernakulamej architektury skandynaw

skiej - Szwecja, Norwegia (1996).

c. praca doktorska

• opracowanie tekstu czterech rozdziałów pracy doktorskiej - Architektu
ra i urbanistyka zakopiańskich Krupówek (1995-96);

• opracowanie Aneksu - Architekci i budowniczowie Zakopanego (1996);

d. referaty na sesje i konferencje naukowe

• przygotowanie referatu Stanisława Witkiewicza klucz do stylu narodo
wego (1995);

• przygotowanie referatu Od skansenu do muzeum przestrzennego. O roli

Muzeum Tatrzańskiego w ochronie zabytków Podtatrza (1995);
• opracowanie programu sesji popularno-naukowej Stanisław Witkiewicz

- człowiek, artysta, myśliciel - współpraca Agnieszka Grzegorczyk-
Sikorska (1995);

• przygotowanie referatu Koncepcja stylu narodowego Stanisława Wit
kiewicza ijej realizacja (1995);

• przygotowanie referatu Wnętrza w stylu zakopiańskim (1996);
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145. Dom Pawlikowskich Jod Jedlami” na Kozińcu po wykonaniu wzmocnienia

podmurówki i posadowienia

e. foldery i przewodniki MT
• opracowanie przewodnika Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława

Witkiewicza do powielenia kserograficznego (1994);
• opracowanie informatora Dwór w Łopusznej do powielenia kserogra

ficznego - (1994);

f. redakcje techniczne i przygotowanie publikacji do druku
• redakcja techniczna monografii „Koliba”, pierwszy dom w stylu zako
piańskim oraz przygotowanie do druku - skład, łamanie, ilustracje

(1994);
• opracowanie Kalendarium stylu zakopiańskiego do wyżej wymienionej

publikacji - (1994);
• opracowanie Bibliografii'stylu zakopiańskiego -j. w. (1994);
• opracowanie tekstu folderu Zabytki Zakopanego oraz przygotowanie do

druku-(1994);
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• redakcja techniczna i przygotowanie do druku (skład i łamanie) broszury
Pod Tatrami. Architektura Polskiego Podtatrza (1996);

• redakcja naukowa i techniczna materiałów z sesji Stanisław Witkiewicz -

człowiek, artysta, myśliciel oraz przygotowanie do druku - skład, łama
nie, ilustracje (od 1995);

• opracowanie Szkicu biograficznego Stanisława Witkiewicza do powyż
szej publikacji (1996);

3. Nadzory konserwatorskie.

«. remonty własne MT

• gmach główny - prace blacharskie, izolacyjne, malarskie (1994-95)
• willa „Koliba” - montaż żaluzji antywlamaniowych, prace wykończe

niowe, wytyczanie i wykonywanie dróg i alejek (1994-95);
• kamienica „Opolanka” - przygotowanie terenu pod pomnik Kornela

Makuszyńskiego, uporządkowanie terenu, mała architektura, bieżące
(1994-95);

• Galeria Hasiora - remont szatni (1994);
• zespól dworski w Łopusznej - prace elewacyjne i wykończeniowe przy

budynku administracyjnym, remont ogrodzenia, remont pieców (1994—
96);

• willa Koziańskich - prace blacharskie, ziemno-murowe, izolacyjne,
elewacyjne (1994-96);

• zagroda Korkoszów - remont ogrodzenia, remont pieców (1995);
• zagroda Sołtysów - remont pieca (1995).

b. inne remonty
• dom „Pod Jedlami” - wzmocnienie posadowienia, remont pieców, re

mont podcienia (1994-95);
• „Staszeczkówka” - odtworzenie pierwotnych powal, remont ogrodzenia

(1996);

4. Upowszechnianie.

a. Wystawy
• Zakopiańskie lata Stanisława Witkiewicza, wystawa z okazji 80-tej

rocznicy śmierci artysty, urządzona w hallu gmachu głównego MT

(1995);
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146. Oddział Galeria W. i J. Kulczyckich, dom Koziańskich na Kozińcu, wykonywanie
izolacji przeciwwilgociowej

b. Publikacje naukowe ipopularnonaukowe
• Ochrona tatrzańskiego krajobrazu „kulturowego". [W:] Tatry w obliczu

zagrożeń. Pod red. Włodzimierza Cichockiego. Zakopane 1993, s. 129—

147.
• Od Tatr do morza. „Wiedza i życie” 1994, nr 6 - „Dodatek humani

styczny” nr 4, s. 14;
• Zabytki Zakopanego. Informator turystyczny [z mapą]. Zakopane 1994

[współautor: Agnieszka Grzegorczyk-Sikorska];
• «Koliba», pierwszy dom w stylu zakopiańskim. Zakopane 1994 [współ

autor: Teresa Jabłońska];
• Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza. „Wierchy” 59 [za

1993]: 1994, s. 156-158;
• Z dziejów «Koliby», pierwszej willi w stylu zakopiańskim. „Wierchy” 59

[za 1993]: 1994, s. 165-172;
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• Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopa
nem. „Muzealnictwo” 1995, nr 35, s. 31-37;

• Styl zakopiański w architekturze. [W:] Regionalizm - regiony - Podhale.

Pod red. Jerzego M. Roszkowskiego. Zakopane 1995, s. 23-52;
• Pod Tatrami. O architekturze Podtatrza. Zakopane 1996 [współautor:

Zenon Remi];
• Stanisław Witkiewicza klucz do stylu narodowego. „Góry - literatura -

kultura” T. 2: 1996, s. 107-114;
• Od skansenu do muzeum przestrzennego. O roli Muzeum Tatrzańskiego

w ochronie zabytków Podtatrza. [W:] Skanseny po latach - założenia a

realizacja. Materiały z ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej. Nowy
Sącz, 5-6 X 1995 r. Nowy Sącz 1996, s. 69-82.

c. Sesje i konferencje naukowe

• referat Ochrona tatrzańskiego krajobrazu „kulturowego" na sesji popu
larnonaukowej Nim zginą sasanki (1993);

• referat Stanisława Witkiewicza klucz do stylu narodowego na II Konfe
rencji na szczycie, Bieszczady (1995);

• referat Od skansenu do muzeum przestrzennego. O roli Muzeum Ta
trzańskiego w ochronie zabytków Podtatrza na sesji zorganizowanej z

okazji 25-rocznicy powstania Sądeckiego Parku Etnograficznego w No
wym Sączu (1995);

• wpół organizacja sesji popularnonaukowej Stanisław Witkiewicz - czło
wiek, artysta, myśliciel - współorganizator Agnieszka Grzegorczyk-
Sikorska (1995);

• referat Koncepcja stylu narodowego Stanisława Witkiewicza i jej reali
zacja na powyższej sesji (1995);

• referat Wnętrza w stylu zakopiańskim na konferencji w Pracowni Regio
nalnej Politechniki Krakowskiej (1996).

d. Filmy iprogramy telewizyjne
• komentarze oraz współpraca przy realizacji filmu dokumentalnego Lu

cyny Smolińskiej i Mieczysław Sroki pt. „Koliba” z cyklu Skarby
kultury, dla programu 1 TVP (1994);

• komentarze i współpraca przy realizacji reportażu Przewodnik po Zako
panem dla programu 2 TVP (1995);

• komentarze w reportażu Kultura Zakopanego zrealizowanym dla pro
gramu 2 TVP (1995);

• komentarz w reportażu Architekci Zakopanego zrealizowanym dla pro
gramu 2 TYP (1995);
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• komentarz w reportażu Ochrona zabytków Zakopanego zrealizowanym
dla programu 1 TVP (1995);

• komentarz i współpraca przy realizacji reportażu poświęconego Arty
stycznej Szkole Podstawowej w Zakopanem dla programu 2 TVP (1996);

• komentarz w reportażu poświęconym stylowi zakopiańskiemu, zreali
zowanym dla Telewizji Kraków (1996);

• komentarze w reportażu poświęconym architekturze Podhala, zrealizo
wanym dla Telewizji Kraków (1996);

e. Audycje radiowe

Na potrzeby miejscowego radia „Alex” zrealizowano 11 cykli audycji pre
zentowanych w 3 do 5 minutowych odcinkach dwa razy dziennie:

• 23 odcinki cyklu Zabytki Zakopanego (1994);
• 46 odcinków cyklu Zabytki Tatr Polskich (1994);
• 9 odcinków cyklu Ochrona Tatrzańskiego krajobrazu kulturowego (1994);
• 22 odcinki cyklu „Niebieskim szlakiem" zabytków Podtatrza (1994);
• 13 odcinków cyklu Zarys historii architektury Podtatrza (1994);
• 7 odcinków cyklu Budownictwo ludowe na Podtatrzu (1994);
• 18 odcinków cyklu Styl zakopiański w architekturze (1994);
• 18 odcinków cyklu Schroniska nad Morskim Okiem (1994);
• 57 odcinków cyklu Zabytki Polskiego Spiszą (1994);
• 27 odcinków cyklu Zabytki Polskiej Orawy (1994);
• 62 odcinki cyklu Zabytki Podhala (1994-95);
• 18 odcinków cyklu Ochrona zabytków na Podtatrzu (1995);
• 20 odcinków cyklu Ochrona tatrzańskiego krajobrazu „kidturowego"

(1995).
Ponadto audycja dla radia RMF o Starym Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku z

okazji Święta Zmarłych (1996).

5. Współpraca
W ramach tej działalności współpracowano z placówkami naukowymi, bada

czami architektury' i Państwową Służbą Ochrony Zabytków.

a. służby konserwatorskie
• Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu,
• Konserwator Zabytków Zakopanego,

b. placówki naukowe
• Instytut Sztuki PAN w Warszawie,
• Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Pracownia Regionalna Politechniki Krakowskiej,
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• Pracownia Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego,
• badacze architektury i kultury XIX i XX wieku z Uniwersytetu Jagiel

lońskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego.

Zbigniew Moździerz
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SPRAWOZDANIE Z PRACY DZIAŁU
HISTORYCZNO-OŚWIATOWEGO

Do podstawowych zadań Działu Historyczno-Oświatowego należy:
1. Przewodnictwo po stałej ekspozycji w gmachu głównym Muzeum oraz or

ganizacja grupowego zwiedzania „muzeum przestrzennego”.
2. Dostarczanie do stoisk Muzeum i Oddziałów informatorów, folderów

związanych bezpośrednio z informacją o ekspozycjach stałych.
3. Organizowanie działań mających na celu szeroko pojętą promocję pracy i

osiągnięć Muzeum, realizowane poprzez kontakty ze środkami masowego prze
kazu a także wykorzystywanie do celów reklamowych własnych gablot i tablic

na terenie miasta.

4. Organizacja wystaw popularyzujących różne zagadnienia z historii regionu,
odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych, projekcji filmowych, koncertów w gma
chu głównym i Oddziałach Muzeum

5. Współpraca z instytucjami kultury w ramach imprez organizowanych przez

te instytucje w budynkach Muzeum.

6. Gromadzenie dokumentacji z całokształtu działalności upowszechnienio
wej Muzeum, prowadzenie sprawozdawczości z frekwencji, opracowywanie
ankiet statystycznych.

7. Współpraca z działami merytorycznymi Muzeum w zakresie imprez orga
nizowanych przez te działy (wysyłanie zaproszeń, informacja o wystawach i

publikacjach).
W okresie objętym sprawozdaniem, pracownicy działu oświatowego — Danuta

Janusz, Iwona Kwaśniewicz, Wojciech Szatkowski - oprowadzili:
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147. Z planu zdjęciowego filmu Walery Eljasz w reż. Jacka Zygadly - tratwa na Mor
skim Oku

1994 - 50 wycieczek oraz 5 wycieczek autokarowych
1995 - 86 wycieczek oraz 5 wycieczek autokarowych
1996 -111 wycieczek
Zorganizowali 20 konkursów dla dzieci „wiedza o Muzeum Tatrzańskim”

oraz 2 lekcje muzealne. Jedną z form działalności propagującej Muzeum Ta
trzańskie były audycje radiowe. W październiku 95 r. przygotowano cykl audycji
w radio” Alex”, pt: „ W kręgu Muzeum Tatrzańskiego i Tatr. W cyklu audycji, W.

Szatkowski, M. Stasiński nagrali: 13 audycji o Józefie Oppenheimie, kierowniku

TOPR w latach 1914-1939 r., 15 audycji o Tatrach: Gerlach, Lodowy, Rysy,
Giewont (3), Kasprowy Wierch (3), Morskie Oko, Dolina Chochołowska (2),
oraz audycje o wystawach w Muzeum Tatrzańskim w 1995 -25 audycji w 1996 -

11 audycji.
Pracownicy działu często współpracowali (konsultacje i pomoc) z TV w

przygotowywaniu filmów biograficznych: o Józefie Krzeptowskim, Tadeuszu

Gąsienicy - Giewoncie, (Ciesyly mnie hole od małego), dyrektorze Juliuszu Zbo
rowskim, Mieczysławie Karłowiczu (Magia gór), a także przy organizacji Prze
glądu Filmów o Sztuce.
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148. Otwarcie wystawy Ludzie spod niebieskiego znaku

Dział Oświatowy przygotował szereg prelekcji związanych z historią regionu,
które odbywały się w Muzeum Tatrzańskim, oddziałach, i innych miejscach:

W Ludźmierzu - prelekcje: „Powstanie chochołowskie 1846”, „Goralenvolk -

lata kolaboracji”, „Mariusz Zaruski”, „Józef Krzeptowski - król kurierów ta
trzańskich”.

W Tatrzańskim Ośrodku Swojszczyzny „Śwama” wygłoszono prelekcję:
„Narciarskim śladem Józefa Oppenheima”,

W Łopusznej, gdzie znajduje się oddział MT, dworek Tetmajerów zorgani
zowano dla członków sympozjum odbywającego się w Krakowie, prelekcję w

języku angielskim na temat dworu.

W Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza (willa „Koliba”) wy
głoszono referaty: „Mariusz Zaruski”, „Józef Oppenheim- przyjaciel Tatr i lu
dzi”. W willi „Koliba” przygotowano również projekcje filmów (m.in. O Stani
sławie Witkiewiczu, Mieczysławie Karłowiczu, Józefie Krzeptowskim). Filmy są

do dyspozycji zwiedzających. Pracownik działu, Wojciech Szatkowski przygo
tował 4 prelekcje o Mariuszu Zaruskim dla młodzieży szkoły podstawowej w

Bielsku Białej, oraz prelekcję połączoną z pokazem filmu o Józefie Krzeptow
skim - Ujek - dla Związku Podhalan w Krakowie.
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Dział Historyczno-Oświatowy we współpracy z innymi działami oraz instytu
cjami brał udział w przygotowaniu wielu wystaw: Olga Małkowska - pierwsza
harcerka Rzeczypospolitej, Dla Muzeum Antoniego Kenara, Pionierzy narciar
stwa w Tatrach Polskich, Kazachstan, (fotografie J. Gumowskiego i D. Szczy
gielskiego), Polacy w oczach Francuza (wystawa francuskiego fotografika Jeana

Vincenta Lefeuvre’a), 720 latprzewodnictwa w Tatrach Polskich, Moja przygo
da w muzeum (wystawa prac dzieci przygotowana wraz MDK „Jutrzenka”), Za
kopiańscy generałowie, Narciarskim śladem Józefa Oppenheima, Józef Krzep
towski - król kurierów tatrzańskich, Góry światłem malowane, (fotografie Lesz
ka Lassoty), Rysunek i kamienie (wystawa Marii Podobińskiej-Kossowskiej).

Publikacje i artykuły do gazet przygotowane przez pracownika działu, histo
ryka, Wojciecha Szatkowskiego:

Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich, Zakopane 1994. Foldery: „Koli
ba" - informator. Wczasy w Łopusznej, Rzadkie zwierzęta Tatr, Tytus Chałubiń
ski, Klemens Bachleda, Oferta letnia MT, Skarbnica Tatr, Józef Krzeptowski,
Narciarskim śladem J. Oppenheima, Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich,

(„Tygodnik Podhalański”, styczeń 1994 r.), Na początku był step, („Tygodnik
Podhalański”, kwiecień 1994 r.), Działalność narciarska Mariusza Zaruskiego,
(„Tygodnik Podhalański”, marzec 1994 r.), To i owo o dawnym sprzęcie narciar
skim, („Tygodnik Podhalański”, marzec 1994 r.), Na nartach na Przełęcz Lodo
wą, („Góry”, nr 13, 1994 r.), Szlakiem zabytków pasterskich Podhala, („Tygo
dnik Podhalański”, lipiec 1994 r.), Syberyjska odyseja, („Tygodnik Podhalański”,
lipiec 1994 r. - 5 odcinków), Ludziom gór - 120 latprzewodnictwa, („Tygodnik
Podhalański”, lipiec 1995 r.), Lekcje muzealne, („Tygodnik Podhalański”, 6 XII

95 r.), Zakopiańscy generałowie, („Tygodnik Podhalański”, 15 XI 1995 r.), Za
wieszeni między niebem a Pyszną, „Góry” (grudzień 1995 r.), W kręgu wyrypy

narciarskiej, („Tygodnik Podhalański”, nr 11. 96 r.) Pamięci Józefa Oppenhe
ima, ( „Hale i Dziedziny”, nr 64 z marca 1996 r. ), W kręgu wyrypy narciarskiej,
(„Narty” nr 5. 96 r.).

Zebrano i przygotowano i materiały do książki o Józefie Oppenheimie oraz

opracowano artykuły z historii narciarstwa: Pierwsi narciarze w Zakopanem,
Pierwsze zawody narciarskie w Tatrach Polskich, artykuły o zakopiańskich nar
ciarzach: Stanisławie Zubku, Henryku Bednarskim i J. Oppenheimie. Artykuły:
To i owo o dawnym sprzęcie narciarskim, Narciarskim śladem J. Oppenheima,
Na nartach na Starorobociański Szczyt (2176 m), Śnieg nie jedno ma imię,
Pierwsze przewodniki narciarskie, 2 razy Wołowiec, (czasopismo „Góry”), Nar
ciarskie El Dorado, (czasopismo „Narty”), Humor narciarski. Przekazano do

archiwum MT xerokopie z księgi pamiątkowej schroniska na Pysznej.
Wojciech Szatkowski przeprowadził szereg wywiadów ze znanymi ludźmi:

kurierem tatrzańskim, St. Frączystym, Witoldem H. Paryskim (o J. Oppenhe-
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imię), Wojciechem Bobakiem o zesłaniu go na Syberię w 1945 r. - do wystawy o

J. Krzeptowskim), Dr Henrykiem Jostem (o J. Oppenheimie), ratownikiem

TOPR, Kazimierzem Gąsienicą-Byrcynem (o TOPR i J. Oppenheimie), żoną J.

Krzeptowskiego, Władysławą, Józefem Pitoniem o Józefie Krzeptowskim, rato
wnikiem TOPR, Tadeuszem Gąsienicą-Giewontem (do filmu), Eweliną Pęksową
(o Stanisławie Zubku, producencie nart z Zakopanego).

Zebrano do archiwum MT materiały o narciarstwie z archiwum klubu SN

PTT 1907 Zakopane (zdjęcia, protokoły itd.), oraz ok. 20 fotografii J. Oppenhe-
ima do archiwum MT (ze zbiorów p. Misztal).

Danuta Janusz

Wojciech Szatkowski
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SPRAWOZDANIE Z PRACY DZIAŁU

BIBLIOTECZNO-ARCHIWALNEGO

Biblioteka Muzeum Tatrzańskiego gromadzi druki, rękopisy, materiały iko
nograficzne i audio-wizualne w zakresie określonym zadaniami Muzeum oraz

potrzebami pracy naukowo-dokumentacyjnej, wydawniczej, oświatowej naszej
instytucji, a także potrzebami osób zajmujących się zagadnieniami regionu obję
tego działalnością Muzeum, tzn. Tatr i Podhala, Spiszą, Orawy, a nawet szerzej,
problematyką całych Karpat.

1. Nabytki w wymienionym w tytule okresie.

Wydawnictwa zwarte i ciągle ogółem 1729 woluminów, zbiory specjalne
ogółem 4016 jednostek inwentarzowych, w tym 32 rękopisy. Ponadto zgroma
dzono 998 druków ulotnych oraz 1353 wycinki prasowe.

Ważniejsze nabytki do księgozbioru: Encyklopaedia Britannica, 1994, tomów

32, The Dictionary ofArt, London 1996, tomów' 34. Ważniejsze nabytki do zbio
rów specjalnych: Bogusz Zygmunt Stęczyński; Tatry, poemat w 14 pieśniach,
rękopis z zakupu; papier}' po Erneście Sulimczyku Świeżawskim z daru p. Zotii

Fedorowiczowej, papiery po dr Wacławie Kraszewskim z daru p. Magdaleny
Kraszewskiej; papiery i zbiór sfragistyczny po Zbigniewie Bachledzie Tadziaku

z daru p. Andrzeja Bachledy Tadziaka, materiały z okresu okupacji niemieckiej z

daru p. Aleksandra Marczyńskiego „Strzemię”, archiwum Aleksandra Zaczyń
skiego, 16 map dawnych ze zbioru dr Mariana Gotkiewicza.

Stan zbiorów na koniec 1996 roku przedstawia się następująco:
- druki (wydawnictwa zwarte i ciągle) 41 496 woluminów
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149. Z nabytków: Tatry. Poemat w 14 Pieśniach przez Bogusza Zygmunta Styczyń
skiego

— zbiory specjalne 58 715 jednostek inwentarzowych, w tym: - zbiór rękopi
sów 1660 jednostek; — zbiór fotografii 43 976 poz. inwentarzowych, nie licząc
znajdującego się w opracowaniu archiwum fotografii Władysława Wernera ok.

40 tys. negatywów; - zbiór kartograficzny (mapy i atlasy) 1571 poz.; - zbiór

rycin i pocztówek 3396 poz.; - muzykalia (nuty i płyty) 372 poz.; - dokumen
tacja pomiarowa 658 poz.; - zbiór mikrofilmów, mikrofisz i fotokopii 253

(12 313 klatek i 1124 karty); - zbiór nagrań 149 poz.

Biblioteka posiada ponadto kilkutysięczny zbiór druków ulotnych (porządko
wany w 70 działach tematycznych) i wielotysięczny zbiór wycinków prasowych
(porządkowany w 35 działach tematycznych).

W Oddziale Kornela Makuszyńskiego zgromadzono: - 591 woluminów ksią
żek i czasopism; - 188 jednostek rękopisów; - 343 pozycji inw. fotografii; - 752

pozycji zbiorów specjalnych
2. Opracowanie zbiorów

W będących przedmiotem sprawozdania latach zinwentaryzowano wydaw
nictw zwartych i ciągłych vol. 2753, zbiorów specjalnych poz. 8093, skatalogo
wano wydawnictw zwartych i ciągłych vol. 2499, zbiorów specjalnych poz.
4073. Karty katalogowe sporządzono do katalogu głównego alfabetycznego, do

katalogu działowego, częściowo systematycznego i do katalogów zbiorów spe
cjalnych.
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150. Ekslibris z rękopisu B. Z. Stęczyńskiego Tatry.... Autor: Wiktor Zbigniew Langer

3. Udostępnianie zbiorów

W omawianym okresie z księgozbioru na rewersy zrealizowano 343 wypoży
czenia (w tym 34 wypożyczenia osobom studiującym). W sumie wypożyczono
737 woluminów. W czytelni udostępniono w czasie 837 odwiedzin (w tym 224

odwiedzin osób studiujących) 2400 vołuminów. Ze zbiorów specjalnych korzy
stało 379 osób i instytucji w tym 43 osoby studiujące, którym udostępniono 2059

pozycji. W reprodukcji fotograficznej udostępniono 332 poz. Kwerend załatwio
no 37.

4. Wydawnictwa
1. Wykonano ostatnie prace redakcyjne przy tomie 6 „Rocznika Podhalań

skiego”, wykonano skład komuterowy i skierowano tom do druku w Drukami

Narodowej w Krakowie; tom ukazał się w 1994 r.

2. Zebrano prawie w komplecie teksty do tomu 7 „Rocznika Podhalańskiego ,

sporządzono ich wydruk komputerowy oraz wykonano pierwszą korektę. Tom

ma się ukazać w roku 1997.
3. Przygotowano do druku materiały ze zorganizowanej przez Muzeum Ta

trzańskie sesji naukowej (4-6 XII 1993). Tom pt. Regionalizm-regiony-Podhale
pod red. Jerzego M. Roszkowskiego ukazał się w roku 1995.
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151. Znak książkowy Biblioteki Muz. Tatrzańskiego. Autorka: Krystyna Wróblewska

152. Znak książkowy Biblioteki Muz. Tatrzańskiego. Autor: Franciszek Walczowski

4. Przepisano dużą część obszernego rękopisu Juliusza Zborowskiego Histo
ryczne podania góralskie przygotowywanego do wydania.

5. Rozpoczęto prace nad składem komputerowym pracy monograficznej dra

Henryka Josta pt. Ludowe młyny zbożowe na Podhalu przeznaczonej do wydania
w Wydawnictwach Muzeum Tatrzańskiego.

6. Komórka wydawnicza przygotowywała informatory o muzeum, foldery do

wystaw, zaproszenia, afisze a także materiał o Muzeum Tatrzańskim do sieci

komputerowej INTERNET.

5. Opracowania naukowe i publikacje
Jerzy M. Roszkowski: Wokół sprawy pobytu Józefa Piłsudskiego u- Paryżu

(1921r.). Na marginesie artykułu Stefana Mellera, [w:] „Przegląd Historyczny”,
t. LXXXV, s. 4, 1994; — Rola kościoła na Spiszu i Orawie w podtrzymywaniu
polskości oraz slowakizacji (od średniowiecza do czasów współczesnych), [w:]
Spisz i Orawa. W 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem,

praca zbiorowa pod red. T.M. Trajdosa, Kraków 1995; -Regionalizm - alejaki ?

(W kręgu mitów, półprawd i faktów), [w:] Regionalizm - regiony - Podhale,
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praca zbiorowa pod red. J.M. Roszkowskiego, Zakopane, 1995; - Społeczeństwo
polskie wobec Spiszą, Orawy i Czadeckiego 1851-1904, [w;] Regionalizm - re
giony - Podhale, praca zbiorowa pod red.... Zakopane, 1995; - Etnograficzne
przekazy Stanisława Staszica z Tatr i Podtatrza, [w:] Stanisław Staszic. Mate
riały Sesji Staszicowskiej, praca zbiorowa pod red. J. Olejniczaka, Pila 1995; - O

zagadnieniu polsko-słowackiego pogranicza, [w;] „Orawa”, nr 33, 1995.

6. Współpraca z instytucjami
- udostępnienie szeregowi instytucji materiałów do wydawnictw i wystaw
- współpraca przy zbieraniu materiałów do filmów telewizyjnych Lucyny

Smolińskiej i Mieczysława Sroki o Sabale i Juliuszu Zborowskim.

7. Wystawy
Urządzono wystawy czasowe:

- Świątki podhalańskie wfotografiach Władysława Wernera, 1994

- Rysunki Stanisława Barabasza z nie wydanej teki „Sztuka ludowa na Pod
halu” ,1995

- Stanisław Witkiewicz 1851-1915 (książki, rękopisy, fotografie) wystawa
towarzysząca dużej wystawie poświęconej twórczości artystycznej Stanisława

Witkiewicza w Galerii im. W. i J. Kulczyckich na Kozińcu, 1996

8. Wymiana wydawnictw
Wysiano 42 instytucjom krajowym woluminów 112 i 3 instytucjom zagra

nicznym wol. 3, otrzymano od 41 instytucji krajowych wol. 158 i od 2 instytucji
zagranicznych wol. 2.

Pracę Biblioteki, podobnie jak i całego Muzeum, ogromnie utrudnia ciasnota

pomieszczeń jego siedziby, gmachu, który już przed II wojną światową okazał

się niewystarczający i w zamierzeniach dyr. Juliusza Zborowskiego miał być
rozbudowany (zob. „Rocznik Podhalański” Tom V, s.120), a z niezmienioną
powierzchnią użytkową pozostaje do dziś dnia.

Jerzy Darowski

Sprawozdanie z pracy Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego

w Zakopanem

Oddział Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego od

lat prowadzi w Muzeum i w terenie rozległą pracę oświatową. Gościmy młodzież

i dorosłych, którym przekazujemy wiadomości o życiu Kornela Makuszyńskiego
jako pisarza, społecznika i przyjaciela dzieci, i staramy się podkreślać wartości

moralne i patriotyczne zawarte w jego utworach. Muzeum organizuje kameralne

spotkania z młodzieżą, połączone z konkursami i nagraniami piosenek o Kornelu

Makuszyńskim. Organizuje również okresowe wystawy rysunkowe, wzbudzające
duże zainteresowanie zwiedzających.
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153. Szafa biblioteczna Kornela Makuszyńskiego

57 Szkół Podstawowych im. Kornela Makuszyńskiego jest skupionych w

„Kręgu Przyjaciół Kornela Makuszyńskiego”. Powstał on w roku 1988 pod pa
tronatem naszego Muzeum, a prowadzi go nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach, Krystyna Tomczak. Zakopiań
skie Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego jest centrum dla wszystkich działań

„Kręgu Przyjaciół Kornela Makuszyńskiego” a rozległa praca korespondencyjna
pozwala wprowadzać różne nowości i pomaga szkołom skupionym w „Kręgu” w

poszukiwaniu materiałów o patronie i jego twórczości. W okresach mniejszej
frekwencji spotykamy się z młodzieżą w ich macierzystych szkołach, aby ocalić

od zapomnienia postać Kornela Makuszyńskiego i jego książki.
Muzeum włącza się aktywnie w przygotowanie zawodów, organizowanych

każdego roku zimą przez Akademicki Związek Sportowy w Zakopanem. Są to

popularne już zawody dla dzieci „Memoriał Kornela Makuszyńskiego”. Przed

zawodami reklamujemy je w miejscowym „Tygodniku Podhalańskim” i „Radio
Alex”.

Patron naszego Muzeum, Kornel Makuszyński, darzył ogromnym sentymen
tem Lwów. Pamiętając o tym, organizujemy w naszym Oddziale spotkania ze

Lwowiakami. Są to niepowtarzalne wieczory przy herbacie, pełne wspomnień o
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Lwowie i ludziach, którzy tam budowali polską kulturę. Jedno ze spotkań utrwa
liła Telewizja Polska pr. I. Współpracujemy również z Polską Akademią Eduka
cji Filmowej w Warszawie oraz reżyserem filmów, zrealizowanych w oparciu o

powieści Kornela Makuszyńskiego, Kazimierzem Tamasem.

Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie pomnika Kornela Makuszyńskiego.
Autorem projektu jest rzeźbiarz Andrzej Renes. Uroczystość odsłonięcia pomni
ka zgromadziła wielu znakomitych gości i mieszkańców Zakopanego.

Każdego roku Muzeum organizuje konkursy literackie i plastyczne poświęco
ne osobie i twórczości Kornela Makuszyńskiego. Ciekawsze prace eksponujemy
na okresowych wystawach. Nasze Muzeum jest często obecne w radio i telewizji
bowiem mamy stały kontakt z różnymi rozgłośniami („Radio Kraków”, Radio

Bis”, „Polskie Radio” czy „Radio Alex”) oraz programem I i II Telewizji Pol
skiej. Trzeba również odnotować, że w prasie pojawia się sporo artykułów po
święconych Kornelowi Makuszyńskiemu i naszemu Muzeum (np. artykuły w

londyńskim „Dzienniku Polskim” w cyklu „Ze środy na piątek”).
Organizujemy odczyty w ramach zajęć Uniwersytetu Iii-go wieku, w siedzi

bie Związku Podhalan „Śwama”, w Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stani
sława Witkiewicza w willi „Koliba” (oddział Muzeum Tatrzańskiego) a także w

„Polskim Radio” i w „Radio Alex”. Mamy stale kontakty z uczelniami: Uniwer
sytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Uniwersytet Warszaw
ski, Uniwersytet Toruński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z naszego bogatego
archiwum i księgozbioru korzysta wielu doktorantów oraz studentów.

W najbliższym czasie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Katedra Po
zytywizmu i Młodej Polski) zostanie otwarta wystawa poświęcona przyjaciołom
Kornela Makuszyńskiego. Wystawę organizuje dr Jakub Malik.

Magdalena Żegleń



Sprawozdania z działalności Towarzystwa Muzeum

Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego
w Zakopanem



Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego Vol. 22 - „Rocznik Podhalański” Tom VII - Zakopane 1997

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

od 21 listopada 1993 do 31 grudnia 1995 roku

Myśl reaktywowania istniejącego w latach 1889-1948 Towarzystwa Muzeum

Tatrzańskiego - po prawie półwiekowej przerwie wyszła z kręgu członków Rady
Muzealnej; trzebajednak dodać, że nurtowała ona także pozostających poza radą
miłośników Tatr oraz przyjaciół Muzeum. Dnia 22 listopada 1992 roku na zebra
niu założycielskim, które otworzył i poprowadził prof. Jacek Woźniakowski jako
przewodniczący Rady Naukowej MT wyłoniony został Komitet Organizacyjny w

składzie: dr hab. Czesław Robotycki, mgr Zbigniew Moździerz, dr Maciej Pink
wart i mgr Grzegorz Cisło, dla opracowania Statutu1. Z kolei Komitet zwołał do

Zakopanego na dzień 25 kwietnia 1993 roku zebranie inauguracyjne. W następ
nych miesiącach Komitet Organizacyjny przy poparciu kilkudziesięcioosobo
wego grona członków-założycieli sprężystym i twórczym wysiłkiem doprowa
dził do retytuowania i utwierdzenia bytu prawnego TMT, którego Statut został

zatwierdzony i wpisany w urzędowy rejestr stowarzyszeń dnia 30 łipca 1993.

Zwołane przez Komitet Założycielski Zgromadzenie Walne dnia 21 listopada
1993 roku w Zakopanem wyłoniło prezesa - został nim dr Mieczysław Rokosz -

oraz 4 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej. Zarząd na swym

pierwszym posiedzeniu dn. 29 listopada 1992 ukonstytuował się następująco:
wiceprezes mgr Wiesław Aleksander Wójcik (redaktor „Wierchów” i kierownik

Centralnej Biblioteki Górskiej w Krakowie), sekretarz mgr Agnieszka Grzegor-
czyk-Sikorska (Konserwator Zabytków Gminy Tatrzańskiej), skarbnik - mgr

Grzegorz Cisło (wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego), któremu z uwagi na

kompetencje prawnicze Zarząd powierzył sprawy majątkowe i działalność go-

1 Por: (waw), Komitet Założycielski Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, „Wierchy” ,

R. 58:1992. Kraków 1993, s. 125.
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spodarczą Towarzystwa oraz członek Zarządu - dr Zbigniew Krzan (kierownik
działu naukowego Tatrzańskiego Parku Narodowego)2.

Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd przyjął tekst współbrzmiącej ze

Statutem swego rodzaju deklaracji ideowo-programowej a także wystosował
podziękowanie do Komitetu Założycielskiego za jego twórczą inicjatywę - ape
lując o dalsze wsparcie poczynań Zarządu. Od razu też na swym pierwszym po
siedzeniu kreśląc plan działania na najbliższą trzyletnią (1993-1996) kadencję -

skupiliśmy się nad mapką katastralną parceli, na której stoi wzniesiona w latach

1913-1921 za prezesury dra Kazimierza Dłuskiego i Franciszka Ksawerego Prau-

sa witkiewiczowska murowanica - Muzeum Tatrzańskie - rozważając jej kształt

i powracając myślą do dawnych planów rozbudowy gmachu muzealnego. Była to

czynność jakby symboliczna mająca od pierwszej chwili uświadomić jeden z

głównych celów odrodzonego Towarzystwa: polepszenie warunków bytu i funk
cjonowania Muzeum.

Muzeum Tatrzańskie powołane do istnienia w 1889 roku szlachetną inicjaty
wą Adolfa Scholtzego i jego przyjaciół - jako pierwsze na ziemiach polskich
muzeum regionalne - z uwagi jednak na rolę i znaczenie Tatr i Podtatrza w kul
turze polskiej swą doniosłą pozycją dalece przekracza granice swego regionu.
Dzielna ta placówka mimo bezustannych trudności od pokoleń rozwija swą żywą
działalność ale przestrzenie ekspozycyjne już od lat 20-tych są niewystarczające.
Biblioteka, archiwum, zbiory w magazynach - pękają w szwach. Muzeum się
dusi, czytelnia za mała. Wszystko to utrudnia spełnianie zasadniczych funkcji
zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem ze strony turystów i badaczy.

Zarząd ma głęboką świadomość, że odrodzone TMT znalazło się w zupełnie
odmiennej sytuacji niż nasz poprzednik z lat 1889-1948, który stworzył Muzeum,

zarządzał jego początkowym rozwojem, stanowi! organicznąjedność z Muzeum.

Dziś TMT i Muzeum to dwie różne jednostki organizacyjne i osoby prawne.

Istnieje jednak mocne iunctim między tymi instytucjami, przy czym Towarzy
stwo, kreśląc plany suwerennego działania, przyjmuje zarazem funkcje służebne

wobec Muzeum. A także mimo braku ciągłości między TMT dawnym i obecnym
istnieje więź ideowa zaś świadomość tradycji, dokonań i celów, umacnia poczu
cie tożsamości.

Objęty niniejszą wypowiedzią okres sprawozdawczy będący pierwszym ro
kiem działalności odrodzonego TMT byl czasem nabywania pierwszych do
świadczeń, wypracowywania kierunków, poszukiwania form działania na rzecz

Muzeum i ochrony wartości kulturowych regionu.

2 Por. (waw). Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, „Wierchy” R. 59:1993. Kraków 1994,

s. 123-124.
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Obecnie liczba członków TMT -wynosi 99 osób, głównie z Zakopanego i re
gionu, ale mamy także członków z innych ośrodków oraz jednego z zagranicy,
jest to pan Ludovit Kocyan z Bratysławy (wnuk Antoniego Kocyana).

Dla zapewnienia sobie kontaktu z członkami, a także w ramach świadczeń na

rzecz członków Zarząd sięgnął po wypróbowaną formę zebrań odczytowych.
Organizowano więc systematycznie w rytmie miesięcznym, przeważnie w po
niedziałki, odczyty na tematy szeroko pojętej problematyki tatrzańsko-podha-
lańsko-zakopiańskiej. Czasem zebrania przy zadowalającej frekwencji odbywały
się dwa razy w miesiącu. Odbyło się 11 zwykłych zebrań odczytowych, które

prowadził prezes Towarzystwa (lista w załączeniu), a ponadto zorganizowano 1

konferencję z 4 referatami, 1 wieczór autorski i 1 sympozjum naukowe. Łącznie
w okresie sprawozdawczym wygłoszono 24 prelekcje.

U progu swej działalności TMT zabrało glos na temat aktualnego planu zago
spodarowania przestrzennego Zakopanego, tym samym na temat przekształceń
krajobrazu kulturowego Podhala. Dnia 17. 01. 1994 z inicjatywy sekretarza TMT

a zarazem Konserwatora Zabytków Gminy Tatrzańskiej, Agnieszki Grzegorczyk-
Sikorskiej zorganizowaliśmy konferencję, na której poprzez 4 rzeczoznawcze

referaty i liczne glosy dyskutantów ustosunkowano się do planu zagospodarowa
nia przestrzennego Zakopanego. Dr Mieczysław Rokosz dokonał przeglądu hi
storycznych koncepcji i kolejnych planów rozbudowy i umiastowienia Zakopa
nego. Arch. Andrzej Orłowski (Wydział Urbanistyki Architektury i Nadzoru

Budowlanego Urzędu .Gminy Tatrzańskiej) omówił zagadnienia formalno
prawne planu, zwracając uwagę na warunki jakie tego rodzaju plan musi speł
niać, aby byl skuteczny. Agnieszka Grzegorczyk-Sikorska z pozycji konserwato
ra przedstawiła problematykę dotyczącą ochrony dóbr kultury w tworzonym
aktualnie planie. Mgr Marek Pęksa (z TPN) omówił zagadnienia związane z

ochroną wartości przyrodniczych w w/w planie. Wszystkie wypowiedzi rzeczo
znawców, jak również bujnie rozwijająca się dyskusja, zawierały krytykę two
rzonego planu. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej TPN. Z sekretariatu

TMT wyszły wnioski ogólne skierowane na ręce prof. A. Skoczka z Politechniki

Krakowskiej - kierownika zespołu autorskiego planu.
W dniu lOill grudnia 1994 r. Towarzystwo wespół z Muzeum i Teatrem im.

Witkacego w Zakopanem - zorganizowało w „Kolibie” obchód przypadającego
8 grudnia 100- lecia śmierci Jana Krzeptowskiego Sabały. Na ten ważny nie tyl
ko w skali regionu lecz całej polskiej kultury jubileusz, złożyło się m.in. przy
gotowane silami TMT sympozjum w trakcie którego, po słowie wprowadzają
cym M. Rokosza, wygłoszono następujące referaty:

- mgr Wiesław A. Wójcik: Jan Gąsienica Krzeptowski Sabala -jego żywot i

sprawy, — mgr Urszula Janicka-Krzywda (Muzeum Etnograficzne w Krako
wie): Sabalowy mit zbójnka i polowacza', — dr hab. Anna Brzozowska-Krajkowa
(UMCS Lublin): Sabała jako humorysta-, - dr Andrzej Jazowski (z Lipnicy
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Wielkiej): Sabalowa bajka na tle podhalańskiej literatury ustnej', - prof. dr hab.

Jerzy Reichan (PAN Kraków): O języku Sabały, - red. Aleksandra Szurmiak-

Bogucka (Kraków) Jakim muzykiem mógł być Sabala? - dr Witold H. Paryski:
O nowy słownik gwary podhalańskiej - w 100 lecie edycji „Słownika...

” Broni
sława Dembowskiego. Referatom towarzyszyła dyskusja. Sympozjum zorgani
zował, inaugurował, prowadził i zamknął prezes TMT.

W oparciu zaś o teksty o Sabale wyekscerpowane przez prof. Jacka Kolbu-

szewskiego z pism St. Witkiewicza, T. Chałubińskiego, H.Sienkiewicza, A.

Stopki, i F. Hoesicka - Andrzej Dziuk z naszej zachęty wyreżyserował Sabalo-

dramę, w której uczestniczyliśmy we wnętrzach „Koliby”. Marta Nodzyńska,
Agata Pitoń i Anna Liscar przygotowały w „Kolibie”, zaaranżowaną przez Wła
dysława Hasiora wystawę poświęconą Sabale - w 100 lecie śmierci.

Nie powiodła się podjęta przez dyrekcję Muzeum i TMT próba zainteresowa
nia Sabałowym obchodem rodziny Krzeptowskich i pozyskanie „Sabałówki” na

cele muzealne, a to z uwagi na wewnątrzrodzinny spór własnościowy.
W dniach 4 i 5 czerwca Agnieszka Grzegorczyk-Sikorska i Grzegorz Cisło z

ramienia Zarządu zorganizowali dla członków TMT objazd krajoznawczy po
słowackim Spiszu. Trasa objęła: Podoliniec - Starą Lubowlę - Sabinów - Pre-

szów - Spisski Hrad - Spisske Podhradie - Lewoczę - Kieżmark. W wycieczce
wzięło udział około 30 członków. Zaś 1 października 1994 Zarząd również si
łami ww. członków zorganizował ognisko w Łopusznej.

Skarbnik TMT, Grzegorz Cisło z ramienia Zarządu gruntownie zbadał tytuły
prawne własności dawnego TMT celem ich ewentualnych rewindykacji. Wła
sność dawnego TMT stanowiła m.in. parcela, na której wzniesiono Dom Turysty
PTTK oraz pochodzący z prywatnego zapisu Drostwa B. i K. Dłuskich udział w

parcelach leśnych przy Palenicy Białczańskiej w Tatrach, więc na terenie TPN.

Realności te pozostają w Księgach Wieczystych zapisane na TMT. Zarząd odro
dzonego TMT ograniczył się jedynie do uświadomienia obecnym użytkownikom
tych parcel ich stanu prawnego i postanowił tymczasem pozostawić je w obec
nym stanie realnym.

Ubiegłego lata rozpoczęliśmy działalność gospodarczą uruchamiając w wy
dzierżawionych od Muzeum zabudowaniach gospodarczych dworu w Łopusznej
miejsca noclegowe. W planie jest także uruchomienie w przyszłym sezonie pola
namiotowego na przydworskiej łące w Łopusznej. Rozpoznanie tytułów praw
nych majątku byłego TMT i aktualna działalność gospodarcza jest przedmiotem
osobnego sprawozdania.

Zarząd podjął działalność wydawniczą: pod auspicje Towarzystwa powrócił
„Rocznik Podhalański”, którego tom VI ukazał się dzięki środkom finansowym
„Fundusz Współpracy - Program Dialogu Społecznego Unii Europejskiej
PHARE”. Aktualnie przygotowywany jest VII tom, który ma być poświęcony
pamięci dyrektora Juliusza Zborowskiego w 30 lecie śmierci (15.06.65). Zarząd
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TMT przychylił się do intencji dyrekcji MT, by redakcja tego tomu znalazła się
w rękach Jerzego Darowskiego, o co ze swej strony p. Darowskiego prosiliśmy.
Z ubolewaniem natomiast przychodzi stwierdzić, że nie udało się pozyskać fun
duszy na wydanie cennej monografii Macieja Pinkwarta o prasie zakopiańskiej,
jak również - że mimo posiadanych środków nie udało się, z przyczyn od nas

niezależnych, zrealizować zaplanowanego druku monografii Sabały pióra W. A.

Wójcika. Zamierzamy natomiast wydać materiały z poświęconego Sabale sym
pozjum.

Z satysfakcją przychodzi odnotować współudział Towarzystwa i Muzeum w

organizacji imprez towarzyszących Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich, jak też

aktywną obecność w nich członków naszego Towarzystwa. I tak np. galeria
Magdy Kraszewskiej, członka TMT, w sierpniu gościła wystawę rzeźby Mieczy
sława Biernacika. Zaś 26 sierpnia w „Kolibie” miała miejsce impreza festiwalo
wa, w której programie znalazł się odczyt Wiesława Wójcika o Sabale oraz kon
cert kapeli Jana Karpiela Bułecki „Zokopiany”, zaś kierownictwo Festiwalu spo
czywało w rękach p. Elżbiety Chodurskiej, także członka naszego Towarzystwa.

Jeśli już mowa o zewnętrznych przejawach aktywności Towarzystwa - od
notujmy referat dra W. H. Paryskiego i dra M. Rokosza: Towarzystwo Muzeum

Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego - dawne i odrodzone - wygłoszo
ne 3 grudnia 1994 roku w auli PAU w Krakowie na zorganizowanym przez PAU

i Stowarzyszenie Architektów Polskich Sympozjum nt. Czy stowarzyszenia są

dzisiajpotrzebne (tradycja i teraźniejszość). Referat ogłoszony zostanie w mate
riałach Sympozjum.

Wespół ze Związkiem Podhalan, Urzędem Parafialnym i Konserwatorem Za
bytków Gminy Tatrzańskiej łożyliśmy na odrestaurowanie modrzewiowego
krzyża Sabały na Pęksowym Brzyzku. Pieniądze z ostatniej Kwesty Zaduszko
wej, zorganizowanej w 1994 r. przez TMT, mają być przeznaczone na konserwa
cję kolejnego wybranego pomnika cmentarnego.

Udzielamy poparcia staraniom o utworzenie w zakopiańskiej willi „Turnia”,
gdzie w latach 1913 i 1914 mieszkali Olga i Andrzej Małkowscy, twórcy pol
skiego skautingu - Muzeum Harcerstwa Polskiego ich imienia, którego archi
wum i zbiory, dzięki zabiegom hm. Lesława Dalia, narastają od lat 70-tych.

Wobec niepokojących zjawisk w muzyce podhalańskiej zamierzamy dopo
magać podtrzymaniu tradycji muzyki góralskiej „na staroświecką nutę” - rozta
czając opiekę nad pracownią dokumentacji muzyki góralskiej.

Pragniemy zorganizować pomoc ze strony środowiska dialektologów krakow
skich dla pracy nad nowym słownikiem gwar polskiego podtatrza. Do opracowa
nia słownika, w oparciu o materiały po Juliuszu Zborowskim oraz własne, przy
stąpili już Zofia i Witold H. Paryscy. Przeprowadzone zostały rozmowy z prof.
Stanisławem Urbańczykiem, Józefem Kucalą i Jerzym Reichanem - którzy go
towi są przybyć do Zakopanego w celu odbycia konferencji z autorami Słownika
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na temat zasad opracowania - najważniejszy jest bowiem plan każdej budowy i

jej fundamenty - oraz zastanowienia się nad pomocą temu ważnemu dziełu.
- Dlaczego muzyka i dlaczego słownik? Bo muzyka i gwara wydają się być

najdelikatniejszą wobec zagrożeń współczesności substancją kulturową regionu.
W grudniu 1994 r. TMT otrzymało od p. Tomasza Gluzińskiego z Warszawy,

spadkobiercy praw autorskich po Kornelu Makuszyńskim, fundusze na zakup
brązowej rzeźby psa, należącej kiedyś do Kornela Makuszyńskiego. Rzeźbę
TMT przekazało do zbiorów oddziału MT w „Opolance”.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu z aktywnym
udziałem dyrektor Muzeum Tatrzańskiego pani Teresy Jabłońskiej. Od stycznia
1994 roku czynne jest w „Kolibie”, w niepełnym wymiarze godzin ale systema
tycznie, biuro Towarzystwa zawiadywane początkowo przez p. Irenę Lubowiec
ką, a obecnie przez p. Stanisławę Opyt. Prowadzony jest protokół czynności i

registratura TMT.

Mamy w planach m.in. konferencję nt. Zakopane miasto w górach a na rok

przyszły konferencję etnologiczną poświęconą Bronisławowi Piłsudskiemu, któ
rego postać i dokonania pragniemy wydobyć z zapomnienia. Zamierzamy też

interdyscyplinarną konferencję karpacką, której wynik powinien nas przybliżyć
do wciąż nieopracowanej monografii granicy południowej Polski. Tu jasno zda-

jemy sobie sprawę z materii przedsięwzięcia. Ufamy jednak, że uda nam się po
zyskać auspicje PAU i tych licznych uczonych, którzy w zasięgu swego warsz
tatu badawczego mają Karpaty.

Nie rozpoczęliśmy jeszcze zabiegów o materialne poparcie dla Muzeum i

TMT ze strony emigracji Podhalan w Ameryce. Nie rozwinęliśmy też akcji o

pozyskanie na członków TMT badaczy z polskich ośrodków akademickich, któ
rych pasje i prace naukowe w różnorodny sposób wiążą się z Tatrami i Podta
trzem.

Tak w skrócie przedstawia się bilans dokonań odrodzonego przed rokiem

TMT i kilka jego ważniejszych zamierzeń na bieżącą kadencję. Wszystko czego
udało nam się na początek dokonać jest efektem ofiarnej pracy członków Zarzą
du w tym zwłaszcza Agnieszki Sikorskiej i Grzegorza Cisło, którym należą się
słowa wdzięczności. Dziękujemy także dyrekcji Muzeum, której zawdzięczamy
miejsce naszych spotkań i każdy otrzymany od niej symboliczny „talent” pra
gniemy w przyszłości odwzajemnić pomnożeniem „talentów”. Podobne słowa

wdzięczności kierujemy do władz gminy i województwa, od których Towarzy
stwo doświadczyło już finansowego wsparcia. Nie sposób też nie wymienić dy
rekcji TPN, która życzliwie sekunduje poczynaniom Towarzystwa3.

Mieczysław Rokosz

Skrót tego sprawozdania pt. Pierwszy rok działalności odrodzonego Towarzystwa Mu
zeum Tatrzańskiego, zob. „Wierchy” R. 60:1994. Kraków 1994, s. 137-138.
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Wykaz odczytów w okresie sprawozdawczym (21 XI 1993 - 31 XII 1994)
wygłoszonych w Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego

21.11.1993 — prof. Jacek Kolbuszewski: Dolina najpiękniejsza w

świecie

17.01. 1994 - dr Mieczysław Rokosz, mgr Marek P ę k s a, mgr inż. arch

Andrzej Orłowski, Agnieszka Grzegorczyk-Sikorska : Dzieje
umiastowienia Zakopanego oraz problemy ochrony wartości przyrodniczych i

kulturowych w aktualnie opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego

Zakopanego
14.02.1994 - dr Witold Henryk P a r y s k i : Z tradycji Towarzystwa Muzeum

Tatrzańskiego w latach 1889-1948

14.03. 1994 - dr Józef Szymon Wroński: Projekt kaplicy nad Morskim

Okiem

18.04.1994 - mgr Wiesław Aleksander Wójcik: Jan Gwalbert Pawlikow
ski - w 55-tą rocznicę śmierci

23.05.1994 - prof. dr Zbigniew W ó j c i k, dr Antoni Kuczyński: Broni
sław Piłsudski a Muzeum Tatrzańskie

13.06. 94 - dr Henryk J o s t : Muzeum Tatrzańskie a badania nad górnic
twem i hutnictwem w Tatrach Polskich

2.07.1994 - mgr Zbigniew Markowski: Kuźnice zakopiańskie w archi
waliach żup wielickich

26.08.1994 - mgr Wiesław Aleksander Wójcik: Jan Krzeptowski Sabala -

jego żywot i sprawy
7.11.1994 - mgr Paweł S k a w i ń s k i: Sto lat narciarstwa w Tatrach Pol

skich. [Po odczycie: Wernisaż wystawy malarstwa na szkle Zofii Forteckiej]
12.11.1994 - mgr Wojciech Szatkowski : Mariusz Zaruski - portret

człowieka
28.11.1994 - mgr inż. Włodzimierz Cichocki: Przyroda torfowisk
19.12.1994 - mgr Teresa Jabłońska, mgr Zbigniew Moździerz: wie

czór autorski - promocja książki Koliba" -pierwszy dom w stylu zakopiańskim



SPRAWOZDANIE ZA OKRES

od 15 stycznia 1995 do 22 lutego 1996 roku*

Okres sprawozdawczy byl drugim rokiem działalności odrodzonego na schył
ku 1993 roku TMT. Drugi rok istnienia organizacji to wciąż jeszcze czas naby
wania doświadczeń, przemyśleń, precyzowania kierunków i celów działania.

Trzymiesięczna nieobecność prezesa w kraju nieznacznie tylko wpłynęła na pra
cę Zarządu, który na miejscu sam podejmował liczne inicjatywy i celowe działa
nia. Odbyły się trzy posiedzenia Zarządu (4.04.95, 10.07.95 oraz 15.01. 96), a

ponadto istniał stały kontakt pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu, pre
zesem oraz dyrekcją MT: odbywały się liczne, doraźne spotkania dla załatwienia

konkretnych spraw bieżących.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań odczytowych, których wy

kaz w załączeniu. Odbyło się też jedno spotkanie autorskie (24.03. 95) z Micha
łem Jagiełłą z okazji wydaniajego nowej książki pt. Obsesja i inne góry oraz (16.
01.95) - pokaz amatorskich filmów krajoznawczych Michała Maćićki. Zorgani
zowano ponadto wystawę fotograficzną Jerzego Gumowskiego pt. Kazachstan

(otwarcie 4.04.95).
W dniach 20-22.10.95 odbyła się sesja naukowa: Stanisław Witkiewicz: czło

wiek - artysta - myśłiciel - zorganizowana w związku z 80 leciem śmierci Wit
kiewicza (5.09.1915). Zostało wygłoszonych 12 referatów:

dn. 20.10. - prof. Jacek Woźniakowski: Dyłematy życia i twórczości Stani
sława Witkiewicza; Barbara Wachowicz: Na łasce wiatru i na woli burzy. Gawę
da o dzieciństwie i młodości wczesnej; red. Roman Hennel: O pismach zebranych
Stanisława Witkiewicza.

Sprawozdanie nie obejmuje działalności gospodarczej i spraw finansowych.
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dn. 21. 10. prof. Jacek Kolbuszewski: Witkiewicz jako kolorysta. O sztuce

pisarskiej autora „Naprzełęczy”- prof. Jan Bubak: Gwara podhalańska w pisar
stwie Stanisława Witkiewicza; dr Pola Kuleczka: Postać Stanisława Witkiewicza i

zagadnienie stylu zakopiańskiego w literaturze dla dzieci i młodzieży do roku

1939; dr Małgorzata Omilanowska: Poszukiwanie stylu narodowego w polskiej
sztuce końca XIX i początku XX w.; mgr Zbigniew Moździerz: Koncepcja stylu
narodowego Stanisława Witkiewicza i jej realizacja; mgr Barbara Tondos: O

niektórych cechach stylu zakopiańskiego; dr Maria Leśniakowska: Sty! zakopiań
ski w koncepcji architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza.

dn. 22.10 - mgr inż. Wiesław A. Wójcik: Witkiewicz i Sabala; mgr Justyna
Bajda: Kolor w krytyce artystycznej Stanisława Witkiewicza; prof. Zdzisław Pia
secki: Dzieje pośmiertnej sławy Stanisława Witkiewicza; Ponadto prof. Wanda

Nowakowska obiecała nadesłać do druku swój zgłoszony na sesję referat pt. Sta-

nislwa Witkiewicza „muzeum wyobraźni”.
Obrady toczyły się w Galerii Kulczyckich na Kozińcu, a następnie w „Koli

bie”. Sesję zainaugurował i zamknął prezes TMT, a obradom przewodniczył
Zbigniew Moździerz. Dn. 21 października uczestnicy sesji złożyli kwiaty i zapa
lili światło na grobie Witkiewicza, gdzie dr M. Rokosz powtórzył mowę pogrze
bową wygłoszoną przez Tadeusza Komilowicza nad trumną Witkiewicza.

Uczestnicy mieli też sposobność obejrzeć w Teatrze im. St. I. Witkiewicza wy
stęp kabaretu literackiego Dziura (W oparach absurdu wykuta). Sesja była uda
nym dziełem organizacyjnym Agnieszki Grzegorczyk-Sikorskiej i Zbigniewa
Moździerza, zaś łożył na nią Urząd Miasta.

W ramach aktywności konserwatorskiej przygotowano i przedłożono Banko
wi Światowemu dwa rzeczoznawcze projekty; Agnieszka Grzegorczyk-Sikorska,
Zbigniew Moździerz, Zbigniew Krzan i Paweł Skawiński opracowali projekt:
Ochrona szałasów pasterskich w krajobrazie kulturowym Tatrzańskiego Parku

Narodowego, zaś zespól w składzie: Grażyna Tatar, Jerzy M. Roszkowski, Woj
ciech Szatkowski - opracowali projekt ochrony i adaptacji wartości kulturowo-

przyrodniczych do celów eko-turystyki w oparciu o dwór i folwark w Łopusznej.
Koordynatorem prac był Zbigniew Krzan. Ponadto: z przekazanych TMT przez
Tomasza Głuzińskiego i Ewę Kwiatkowską pieniędzy - przeprowadzono konser
wację nagrobka Kornela Makuszyńskiego. Ogólne prace renowacyjne przepro
wadziła Joanna Cisowska zaś posążek Chrystusa Frasobliwego wykonał Marek

Szala.

Z zaduszkowej kwesty 1995 Marek Szala przeprowadził konserwację krzyża
na mogile Bronisława Dembowskiego, prace te dofinansował ks. proboszcz Sta
nisław Olszówka (kwotą 250 nowych zł). Przeprowadzono też konserwację na
grobka Stanisława Witkiewicza. Renowację części drewnianych wykonał Marek

Szala za pieniądze wyasygnowane z kwoty przyznanej przez Urząd Miasta na

Sesję Witkiewiczowską: podmurówkę i belkę poziomą wykonano za pieniądze
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Fundacji Tatrzańskiej: w transporcie kamienia dopomógł ksiądz proboszcz Stani
sław Olszówka. Spiritus movens ww. prac konserwatorskich była Agnieszka
Grzcgorczyk-Sikorska. która też fachowo je nadzorowała.

Zarząd kontynuował działalność wydawniczą: Dr Mieczysław Rokosz przy
gotował do druku pracę zbiorową pt. O Sabale w stulecie śmierci 1894-1994,

zawierającą materiały z sympozjum, które odbyło się z okazji rocznicy, w dn. 10-

11 grudnia 94. Druk zrealizowało wydawnictwo „Secesja” w Krakowie. Książka
w nakładzie 830 egzemplarzy mogła się ukazać dzięki wsparciu finansowemu

Urzędu Miasta i Dyrekcji TPN, która wspólfirmuje tę pozycję. Publikacja o Sa
bale ukazała się jako wolumen I Materiałów Towarzystwa Muzeum Tatrzańskie
go im. dra T. Chałubińskiego. Aktualnie Zbigniew Moździerz przygotowuje do

druku materiały z ww. sesji witkiewiczowskiej - które zamierzamy wydać w tym
roku jako volumen II serii Materiały...

W ostatnim 60-tym tomie „Wierchów” (za r. 1995 na s. 137-138) ukazało się
skrócone sprawozdanie z uprzedniego, pierwszego roku działalności TMT. VII

tom „Rocznika Podhalańskiego” będzie poświęcony pamięci Juliusza Zborow
skiego w związku z minionym 15 czerwca 95 30-leciem jego śmierci. Zawartość

teki redakcyjnej t. VII na naszą prośbę zaopiniowali profesorowie: Jacek Kolbu-

szewski i Zbigniew Wójcik. Zaś prezes TMT wystąpił do Komitetu Badań Na
ukowych z wnioskiem o pozyskanie funduszy na druk. Trzeba jednak zaznaczyć,
iż wniosek ten z przyczyn od nas niezależnych wpłynął po wymaganym terminie

i choć KBN go nie zdyskwalifikował, to jednak uzyskał bardzo odległy nr ewi
dencyjny (348). Zarząd pragnie i będzie zabiegał u dyrekcji MT o to, by w przy
szłości mieć większy wpływ na „Rocznik” m.in. w celu nadania mu rocznego

rytmu wydawniczego. Na wniosek Zarządu, Fundusz Kultury dofinansował

kwotą 6 000 zł druk katalogu przygotowanej przez Muzeum Tatrzańskie wielkiej
wystawy retrospektywnej dziel Stanisława Witkiewicza. Katalog w całości jest
dziełem dyrekcji MT.

Należy podkreślić znaczną aktywność wielu członków TMT na różnych
płaszczyznach, by wspomnieć tylko nazwiska niektórych: prof. Jacek Woźnia
kowski, prof. Jacek Kolbuszewski, prof. Zbigniew Wójcik, doc. Zbigniew Mirek,
dr Zbigniew Krzan, dr Henryk Jost, red. Adam Liberak, dr Witold H. Paryski, dr

Maciej Pinkwart, dr Mieczysław Rokosz, mgr Stanisław Żurowski, red. Wiesław

A. Wójcik i wielu innych. (Dla pełnego obrazu prosimy pt. Członków o infor
mowanie o pełnionych przez siebie funkcjach publicznych, wyróżnieniach, wy
stawach dziel itp.).

Zarząd będzie zabiegał o skupienie pod znakami TMT jak najliczniejszego
grona gorliwych jednostek z całej Polski, które na różny sposób związane są z

Tatrami i Podtatrzem. Rozumiemy, że siła, sprężystość i skuteczność działań

organizacji zależy nie tylko od Zarządu lecz również charakteru i składu człon
kowskiego.
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Wykonując uchwalę Zgromadzenia Walnego w dn. 15 stycznia 1995 o nada
niu członkostwa honorowego PP Stefanowi Chałubińskiemu i Witoldowi H. Pa
ryskiemu - prezes wydrukował w drukami UJ w Krakowie stosowne dyplomy i

Zarząd zorganizował uroczystość wręczenia ich w „Kolibie" dn. 15.01. b.r. Lau
dację W.H. Paryskiego wygłosił red. Wiesław A. Wójcik. Laudację zaś Stefana

Chałubińskiego, dr Maciej Pinkwart. Należy z satysfakcją odnotować, iż z tej
okazji wpłynęło do TMT pismo prezesa Polskiej Akademii Umiejętności w Kra
kowie — prof. Kazimierza Kowalskiego - z gratulacjami i życzeniami dla wyróż
nienia członkowstwem honorowym, pismo to jest jednak zarazem świadectwem

postrzegania działalności naszego Towarzystwa przez tę najwyższą instytucję
naukową w Polsce. „PAU pragnęłaby kontynuować swe związki z Towarzy
stwem i zapewnia o swym uznaniu i poparciu dla jego działalności" - czytamy w

liście prezesa PAU.

Zarząd gorliwie sekundował dyrekcji MT w zabiegach o wykup i uzyskanie
tytułów własności „Koliby”. W związku z tym m.in. prezes pisał do ministra

Kazimierza Dejmka i p. Waldemara Chyczewskiego - prezesa Zarządu Federacji
Związków Zawodowych PKP, która uprzednio posiadała tytuły własności „Koli
by". Konserwator, Agnieszka Grzegorczyk- Sikorska i Grzegorz Cisło z ramie
nia TMT uczestniczyli w delegacji do Ministerstwa ww. sprawie.

Zasadniczym jednak celem istnienia TMT, którego Zarząd nie traci z pola wi
dzenia i pragnie szczepić w sercach i umysłach ludzi dobrej woli, zaczynając od

swych członków - jest urzeczywistnienie starych planów rozbudowy Muzeum

Tatrzańskiego. W związku z tym, prezes wziął udział w organizowanym przez
PAU sympozjum nt. Mecenat i politykafinansowaformyfinansowania stowarzy
szeń w przeszłości i obecnie (w Krakowie 2 grudnia) oraz konferencji Wyższej
Szkoły Biznesu w Nowym Sączu nt. Zdobywaniefunduszy dla organizacji spo
łecznych typu non-profit (dn. 19-20 stycznia 96). W związku z tym, również pre
zes nawiązał kontakt z mecenasem Stanisławem Kowalczykiem - przewodniczą
cym Zarządu Głównego Związku Podhalan w kraju. W niedalekiej przyszłości
zamierzamy nawiązać stosunki z red. „Orla Tatrzańskiego" i Związkiem Podha
lan w Ameryce.

Zarząd wszystkimi dostępnymi sobie środkami zamierza gromadzić ze źródeł

społecznych i prywatnych fundusze na cel rozbudowy Muzeum. Przed przystą
pieniem do akcji trzeba jednak mieć plan budowy, kosztorys i nade wszystko
sumiennie przemyślane, klarowne mechanizmy rozliczania grosza publicznego.
Jak też sposób uhonorowania darczyńców (np. inskrypcja w specjalnej księdze

pamiątkowej i wręczenie dokumentu lub t,p.)
Na koniec z wdzięcznością pragniemy podnieść życzliwość i wsparcie z jaki

mi Zarząd naszego Towarzystwa spotyka się ze strony burmistrza i Urzędu Mia
sta, a także dobre, przyjazne wręcz stosunki z dyrekcją TPN.
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Dla dalszej sprawnej działalności Towarzystwa konieczne będzie zatrudnienie

fachowej siły administracyjno-biurowej oraz poszerzenie grona członków, ich

sumienność i aktywność, o którą apelujemy. Pamiętajmy, że naszą osobistą
działalnością i przykładaniem ręki do spraw społecznych kształtujemy charakter

społeczeństwa obywatelskiego czyli demokratycznego.
Mieczysław Rokosz

Lista odczytów wygłoszonych w Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego
w okresie sprawozdawczym od 15 stycznia 1995 do 22 lutego 1996 roku

16. 01. 95 - Michał M a ć i ć k a - Pokaz amatorskich filmów krajoznaw
czych

13. 03. 95 - mgr Barbara T o n d o s: O ornamentach w stylu zakopiańskim
24. 03. 95 - Wieczór autorski Michała J a g i e 1 1 y i prezentacja jego książki

Obsesja i inne góry
7. 04. 95 - Wystawa fotograficzna Jerzego Gumowskiego: Kazachstan

24. 04. 95 - dr Szymon Wroński: Kaplica w Jaszczurówce

26. 06. 95 - mgr inż.arch. Jadwiga Gajewska-Karpiel:ć> architektu
rze schronisk górskich

10. 07. 95 - dr Mieczysław Rokosz: Pogląd Stanisława Eljasza Radzikow
skiego na genezę godła Orła Białego, w nurcie dyskusji (z okazji 700-lecia godła
państwowego)

11. 09. 95 - Krzysztof Owczarek: Ochrona środowiska a energetyka na

Podhalu

16. 10. 95 -prof. Andrzej Tomczak: Od wyprawy górskiej do seminarium

naukowego (przyczynek do biografii Karola Wojtyły - Jana Pawła II

27. 11. 95 - prof. Zbigniew Wójcik: Tytus Chałubiński ijego legenda
9. 02. 96 - ks. Sławomir Szczyrba: Pytanie o wartość etyczną postawy

człowieka wobec środowiska biologicznego przedmiotem troski u kresu XXw.



SPRAWOZDANIE ZA OKRES

od 23 lutego 1996 do 22 marca 1997 roku

Czas, który upłynął od Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego TMT w

dniu 23 lutego 1996 r. do dnia dzisiejszego, złożył się na trzeci rok działania

Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego. W okresie tym Towarzystwo kontynu
owało ukształtowane w poprzednich latach formy działalności.

W lutym 1996 r., zmuszony dotkliwą losową koniecznością, dr Mieczysław
Rokosz, przewodniczący Zarządu TMT, wyjechał za granicę, gdzie dotychczas
przebywa. Utrzymywał jednak z Zarządem stały kontakt korespondencyjny i żył
sprawami Towarzystwa. Pod nieobecność prezesa, zgodnie ze statutem, pracami
Zarządu kierował wiceprezes.

Zarząd odbył formalnie cztery protokołowane posiedzenia: 15 marca 1996 r„

13 maja 1996 r„ 8 listopada 1996 r., 22 lutego 1997 r., stale jednak istniał kon
takt pomiędzy wszystkimi członkami Zarządu, wiceprzewodniczącym oraz dy
rekcją Muzeum Tatrzańskiego, co wyrażało się licznymi, doraźnymi spotkania
mi, w trakcie których załatwiano rozmaite sprawy bieżące.

Formą działania, dzięki której Towarzystwo było widoczne w życiu kultural
nym Zakopanego, były otwarte zebrania z prelekcjami, pokazami filmów, wystę
pami artystycznymi. Łącznie w okresie sprawozdawczym, odbyło się 6 takich

spotkań:
1. 16 marca 1996 - dr inż. Zbigniew Schneigert, Nieznany Mariusz Zaruski.

Po wykładzie odbyła się projekcja filmu Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sro
ki pt. Strażnik skarbów Tatr i Podhala (Juliusz Zborowski):

2. 22 marca 1996 - dr inż. Zbigniew Krzan, Międzynarodowa współpraca w

ochronie przyrody naprzykładzie Alp Australijskich i Tatr:

3. 19 kwietnia 1996 - dr Jerzy Roszkowski, Niezmordowany orędownik

słusznej sprawy - dr Jan Bednarski (1860-1926):
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4. 22 czerwca 1996 - premiera filmu telewizyjnego Pieśń o wszechbycie, o

Mieczysławie Karłowiczu, w reżyserii Jacka Zygadly:
5. 2 grudnia 1996 - dr Karolina Grodziska, Nekropolie polskiej emigracji w

Londynie'.
6. 22 marca 1997 - prof. dr hab. Stanisław Grodziski, Z dziejów pierwszego

rozbioru Polski pod Tatrami.

Oprócz tych imprez odbyło się 6 lipca 1996 zebranie o szczególnym charakte
rze, podczas którego, wykonując stosowną uchwalę walnego zebrania z dnia 23

lutego 1996, wręczono uroczyście dyplomy honorowych członków Towarzystwa
dr Zofii Radwańskiej-Paryskiej oraz drowi Henrykowi Jostowi. Uroczystość
odbyła się w oddziale Muzeum Tatrzańskiego, Galerii im. W. i J. Kulczyckich
na Kozińcu. Laudację Z. Radwańskiej-Paryskiej wygłosił doc. dr hab. Zbigniew
Mirek, laudację zaś H. Josta dr Maciej Pinkwart. W zastępstwie Z. Radwańskiej-
Paryskiej, która nie mogła osobiście przybyć na uroczystość, dyplom odebrał jej
mąż Witold H. Paryski. Część artystyczną spotkania wypełnił recital piosenki
francuskiej w wykonianiu artystów krakowskich: Janusza Zbiegiela oraz Jadwigi
Kowalik.

Zebrania były dość licznie frekwentowane.

Towarzystwo było też współorganizatorem imprezy Artyści w dialogu. Berlin
- Zakopane 1996, międzynarodowego sympozjum artystycznego, zatytułowane
go Wnętrze i zewnętrze. Drinner und Draussen, trwającego od 8 do 31 sierpnia
1996 r., w ramach którego prezentowali swój dorobek artystyczny artyści pol
scy i niemieccy. Ze strony polskiej uczestniczyli w imprezie: Alicja Żebrowska,
Marian Gromada, Jarosław Hulbój, Czesław Podleśny, Marcin Rząsa i Karol

Szostak. Celem sympozjum było zaznajomienie artystów niemieckich z kulturą
polską i tradycjami regionu zakopiańskiego. Za organizację tego sympozjum
Towarzystwo zostało nominowane do nagrody za najcenniejszą inicjatywę lokal
ną, przyznawanej przez Wyższą Szkolę Biznesu w Nowym Sączu i otrzymało
dyplom.

W dniu 25 maja 1996 Towarzystwo zorganizowało wycieczkę na Babią Górę
na trasie: Przełęcz Krowiarki - Sokolica - Diablak - Perć Akademików - Mar
kowe Szczawiny - Górny Pląj - Przel. Krowiarki. Organizacyjna strona imprezy
spoczywała na barkach sekretarza Zarządu - Agnieszki Grzegorczyk Sikorskiej
oraz skarbnika - Grzegorza Cisło, a przewodnikiem był wiceprezes Zarządu.

Na polu wydawniczym działalność Towarzystwa w okresie sprawozdawczym,
mimo podejmowanych działań, nie przyniosła spodziewanych efektów. Nie

udało się wydać materiałów z sesji witkiewiczowskiej, zorganizowanej w roku

1995, ani też kolejnego tomu „Rocznika Podhalańskiego”. Wydano natomiast,
wspólnie z Muzeum Tatrzańskim oraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym, kata
log retrospektywnej wystawy twórczości plastycznej Stanisława Witkiewicza,
zorganizowanej przez Muzeum Tatrzańskie we wrześniu 1996 r.
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W związku z przypadającą w 1997 r. 150. rocznicą erygowania parafii zako
piańskiej, z inicjatywy Wiesława A. Wójcika, podjęto wspólnie z Parafią Naj
świętszej Rodziny, prace nad zorganizowaniem sesji popularnonaukowej, która

ma odbyć się jesienią b.r. Do chwili obecnej ustalono tematy referatów i pozy
skano kilku referentów.

Z inicjatywy skarbnika Zarządu Towarzystwo zwróciło się do Muzeum Ta
trzańskiego o zezwolenie na otwarcie w „Kolibie” punktu-galerii. który prowa
dziłby działalność handlową, antykwaryczną w zakresie wydawnictw oraz dziel

sztuki, i zezwolenie takie otrzymało. Aktualnie towarzystwo oczekuje na otrzy
manie od Generalnego Konserwatora Zabytków koncesji, pozwalającej na pro
wadzenie tego rodzaju działalności w obiekcie zabytkowym. Można się spodzie
wać, że dochód z galerii pozwoli wzbogacić fundusze Towarzystwa, a także po
zyskać do zbiorów Muzeum cenne eksponaty.

Towarzystwo prowadziło też działalność konserwatorską na Pęksowym
Brzyzku. W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację kamiennych na
grobków: M .Wszelaczyńskiej z Malczewskich, M. Andruszkiewicza, F. Neuźila

oraz drewnianego krzyża na grobie Marii Dembowskiej. Ministerstwo Kultury i

Sztuki przekazało kwotę 9400 zl na rekonstrukcję nagrobka Marii Witkiewiczo-

wej. Tradycyjnie też, jak co roku, sekretarz Zarządu, Agnieszka Grzegorczyk-
Sikorska zorganizowała i prowadziła w dniu Święta Zmarłych kwestę, z której
dochód przeznaczono na dalszą konserwację nagrobków Starego Cmentarza. W

ramach aktywności konserwatorskiej Zarząd TMT wystosował pismo do kon
serwatora wojewódzkiego o wciągnięcie do rejestru budowli zabytkowych za
grożonej willi „Turnia”, przy ul. Kościuszki.

Obecnie Towarzystwo liczy 104. członków. W roku sprawozdawczym Towa
rzystwo poniosło niepowetowaną stratę przez śmierć mgr Marty Nodzyńskiej,
długoletniej i zasłużonej pracownicy Muzeum Tatrzańskiego, równocześnie zaś

członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
Działalność Towarzystwa, o czym warto na koniec wspomnieć, była dostrze

gana i odnotowywana przez mass-media, przede wszystkim przez prasę zako
piańską i krakowską .

Ponieważ rok sprawozdawczy kończy równocześnie pierwszą kadencję odro
dzonego Towarzystwa, warto pokrótce scharakteryzować działalność Towa
rzystwa w tym czasie. Obejmowała ona następujące pole działania:

1. Popieranie działalności Muzeum Tatrzańskiego oraz sekundowanie w jego
zabiegach o dalszy rozwój tej instytucji;

2. Usiłowanie oddziaływania w zakresie szeregu rozmaitych, ważnych dla

Zakopanego i kultury regionu spraw (przykładem tego rodzaju działań może być
konferencja zorganizowana przez Towarzystwo w dniu 17 stycznia 1994 r., na

której poprzez 4 rzeczoznawcze referaty i liczne glosy w dyskusji ustosunkowa
no się do planu zagospodarowania przestrzennego Zakopanego, czy też współ-
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udział Towarzystwa w organizacji imprez towarzyszących Międzynarodowemu
Festiwalowi Ziem Górskich);

3. Organizację sympozjonów i prelekcji (tu wymienić należy 2-dniowe sym
pozjum, zorganizowane z okazji setnej rocznicy śmierci Jana Krzeptowskiego
Sabały w dniach 10-11 grudnia 1995 r., czy sesję witkiewiczowską, trwającą w

dniach 20-22 października 1995 r., oraz liczny cykl prelekcji, do których zawsze

zapraszano najznakomitszych znawców przedmiotu);
4. Działalność wydawniczą (pod auspicje Towarzystwa powrócił „Rocznik

Podhalański”, którego VI tom ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Funduszu

Współpracy - Program Dialogu Społecznego Unii Europejskiej PHARE, wydano
też jako I tom „Materiałów Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego” pracę zbioro
wą pt. O Sabale. W stulecie śmierci 1894-1994, która mogła się ukazać dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Miasta oraz Dyrekcji TPN);

5. Wspieranie działalności konserwatorskiej - jak na razie - ukierunkowanej
głównie na prace na Starym Cmentarzu (co roku, w czasie Święta Zmarłych or
ganizowano Kwestę Zaduszkową, z której dochód przeznaczano właśnie na te

cele);
6. Działalność gospodarcza (na którą składa się prowadzenie pensjonatu w

Łopusznej, w tzw. Domku Kustosza, oraz sprzedaż wydawnictw).
Wydaje się, że bilans dokonań Towarzystwa w dobiegającej końca kadencji

określić można jako pozytywny i - co ważne - pożyteczny, zarówno dla Towa
rzystwa, jak i dla Muzeum, jak wreszcie dla Zakopanego i całego regionu.
Wszystko, czego udało się w tym czasie dokonać, jest efektem ofiarnej pracy
członków Zarządu. O wiele cięższa byłaby jednak ich praca, gdyby nie pozytyw
ny i konstruktywny stosunek, z jakim Towarzystwo spotykało się ze strony Dy
rekcji Muzeum, Władz Miasta, a także Dyrekcji TPN. Z tego miejsca składamy
im za to prawdziwie szczere wyrazy podziękowań!

Zakopane 22 marca 1997 r.

Wiceprzewodniczący
Wiesław A. Wójcik



WYKAZ WYDAWNICTW
Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

Seria: Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubiń
skiego

Nr 1. „Rocznik Podhalański”, Zakopane - Kraków 1914/1921

Nr 2. Konrad Górski, Tatry i Podhale w twórczości Jana Kasprowicza, 1926

Nr 3. Adolf Chybiński, O muzyce górali podhalańskich, 1927

Nr 4. Julian Krzyżanowski, Pieśniarz krainy kęp i wiecznej nędzy. Rzecz o

Władysławie Orkanie, 1927

Nr 5. Teofil Emil Modelski, Spory o południowe granice diecezji krakowskiej
od strony Spiszą ( w XIII - XVIII), 1928

Nr 6. Władysław Semkowicz, Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa

Górnej Orawy, Cz. I Dokumenty, 1932

Nr 7. Władysław Semkowicz, Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa

Górnej Orawy, Cz. II, Listy i akta, 1939

Nr 8. Jan i Stefan Reychmanowie, Przemysł wiejski na Podhalu, 1937

Nr 9. „Rocznik Podhalański”, T. 2, 1979

Nr 10. 100-lecie urodzin Kornela Makuszyńskiego. Materiały z Sesji Nauko
wej zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej,
Muzeum Tatrzańskie i jego Oddział im. Kornela Makuszyńskiego oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. Red. Jacek Kolbu-

szewski i Joanna Węgrzyniak, Zakopane 1984

Nr 11. „Rocznik Podhalański”, T. 3, 1985

Nr 12. Roman Talewski, Portrety zakopiańskich lekarzy ze słownikiem bio
graficznym 1850-1983, 1985

Nr 13. „Rocznik Podhalański”, T. 4, 1987

Nr 14. Jerzy Śliziński, Podania zpołudniowej Nowotarszczyzny, 1987

Nr 15. „Rocznik Podhalański”, T. 5, 1992

Nr 16. Henryk Jost, Ludowe tartaki i gonciarnie podhalańskie (próba mono
grafii), 1989

Nr 17. Maria Jazowska-Gumulska, Gęśle zjawora. O regionalnych pisarzach
Podhala w dwudziestoleciu międzywojennym, 1990

Nr 18. Stanisław Leszczycki, Osadnictwo Podhala w okresie międzywojen
nym, 1990

Nr 19. „Rocznik Podhalański”, T. 6, 1994

Nr 20. Teresa Jabłońska, Zbigniew Moździerz, „Koliba”, pierwszy dom w

stylu zakopiańskim. Zakopane 1994.
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Nr 21. Regionalizm - Regiony - Podhale. Materiały z sesji naukowej. Zako
pane 4-6 grudnia 1993 r. Pod redakcją Jerzego M. Roszkowskiego. Zakopane
1995.

Seria: Wydawnictwa Popularnonaukowe Muzeum Tatrzańskiego
Nr 1. Marian Sokołowski, Szata roślinna Tatr Polskich. Przewodnik geogra

ficzno roślinny, 1935

Nr 2. Stanisław Sokołowski, Las tatrzański, 1936

Wydawnictwa osobne Muzeum Tatrzańskiego
1. Katalog zbiorów etnograficznych, 1907, wyd. 1 i 2 (rozszerz.)

2. Edyta Starek, Przewodnikpo Dziale Kultury Materialnej Podhala, 1953

3. Zbigniew Korosadowicz, Tatry i ich dzieje. Przewodnik po zbiorach geolo
gicznych Muzeum Tatrzańskiego, 1955

4. Helena Średniawa, Wystawa malarstwa na szkle, Katalog, 1960

5. Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem (w j. ang., franc.,
ros.). Red. J. Darowski, 1962

6. Hanna Pieńkowska, Podtatrzańskie obrazy na szkle, 1961

7. Helena Średniawa, Wystawa zdobnictwa metalowego na Podhalu. Katalog

wystawy pokonkursowej, 1964

8. Wanda Jostowa, Muzeum Orawskie w Zubrzycy Górnej. Przewodnik, 1964
9. Helena Średniawa, Ludowe zdobnictwo drzewne na Podhalu. Katalog wy

stawy pokonkursowej, 1967
10. Helena Średniawa, Konkurs oraz pokonkursowa wystawa, malarstwa na

szkle, 1968

11. Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem. Przewodnik

informator. Oprać, zespołowe, 1969

12. Oddział „Tea” Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Opracowanie ze
społowe. (Przewodnik), 1969

13. Helena Średniawa, Sztuka ludowa Podhala. Katalog wystawy, 1969

14. Helena Średniawa, Exhibition Life of the Tatra Highlanders. Cataloque
Historical Museum Goteborg, 1971

15. Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego Oddział Muzeum Tatrzańskiego w

Zakopanem. Red. J. Darowski, 1971

16. Helena Średniawa, „Inni". Wystawa rzeźby Edwarda Sutora z Nowego

Targu, Katalog, 1971
17. Helena Średniawa i Eugeniusz Rodzik, Wystawa rzeźby Edwarda Sutora z

Nowego Targu. Katalog, 1972

18. Janina Szymańska i Jerzy Darowski, Muzeum Tatrzańskie im. T. Chału
bińskiego - „Tea" Oddział im. S.T. Szymańskich w Zakopanem. (Informator),
1973
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19. Irena Wrońska, Zielnik mchów dra Tytusa Chałubińskiego w Muzeumjego
imienia w Zakopanem, 1973

20. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. (Informa
tor w j. poi., franc., niem.). Opracowanie J. Darowski, 1974

21. Irena Wrońska, Przyrodnicy i ich zbiory w Muzeum Tatrzańskim w Zako
panem. (Informator), 1976

22. Informator Muzeum Tatrzańskiego, nr 1. Red. Jadwiga Szewczyk
23. Helena Średniawa, Malarstwo na szkle Krzysztofa Okonia, Warszawa,

1977

24. Aleksandra Bogucka i Marta Nodzyńska, Wystawa podhalańskie instru
menty muzyczne. Katalog, 1977

25. Anna Kulczycka i Krzysztof Wolski, Wystawa kobierców i tkanin

wschodnich z kolekcji rodziny Kulczyckich zorganizowana przez Muzeum Ta
trzańskie, 1977

26. Tatry w fotografiach i pastelach Jana Sunderlanda. Katalog wystawy,
1978

27. Poruseństwo Chochołowskie. Otwarcie izby historycznej w 132 rocznicę
powstania chochołowskiego. (Opracowanie Eugeniusz Halicki i J. Darowski),

1978

28. Anna Kulczycka i Krzysztof Wolski, Kobierce i tkaniny wschodnie z ko
lekcji rodziny Kulczyckich. Wystawa ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Wyd. 2

zmienione, 1978

29. 90 lat Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
Teksty wybrali Ewa Gawądówna, Zofia Staichowa i Jerzy Darowski, 1979

30. Helena Średniawa, Podtatrzańskie malarstwo na szkle z okresu 1948-

1978. Wystawa. Katalog, 1979

31. Tadeusz Staich, Z Krakowa i gór. Wystawa malarstwa Romana Hennela,
1979

32. Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego. Oddział Muzeum Tatrzańskiego w

Zakopanem. Red. J. Darowski, wyd. 2 zmienione, 1980

33. Tatry w malarstwie i grafice XIX i XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Ta
trzańskiego w Zakopanem. (Katalog wystawy), 1982

34. Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chocholowie. Oddział Muzeum
im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Przewodnik. (Teksty: Eugeniusz Ha
licki, Stanisław Żurowski i Jerzy Darowski), 1982

35. Stara pocztówka tatrzańska. Wystawa ze zbiorów Adama Czarnowskiego z

Warszawy, 1982
36. Artur Hartwich, Z dziejów medycyny zakopiańskiej. Wystawa, 1983

37. Hanna Blaszczyk-Żurowska, Czas stroju podhalańskiego (informator wy
stawy), 1984
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38. Marta Nodzyńska, Najnowsze nabytki do Działu Sztuki Muzeum Tatrzań
skiego. (Katalog wystawy), 1984

39. Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze. Muzeum Kultury Ludowej Spiszą.
Oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, 1984

40. Galeria Władysława Hasiora. (Informator), 1984

41. Helena Średniawa, Podhalańskie izby twórców ludowych, 1984

42. Joanna Piechowska, „Twarze” - wystawa prac St. Ignacego Witkiewicza,

(Katalog), 1985

43. Anna Piotrowicz-Kulczycka i Krzysztof Wolski, Kobierce wschodnie z

kolekcji Kulczyckich w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. (Informator). Wyd. 3

zmienione, 1986

44. Marta Nodzyńska, Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905). Katalog wy
stawy, 1986

45. Teresa Jabłońska, Zbigniew Moździerz, Muzeum Tatrzańskie - Muzeum

przestrzenne. Informator o ochronie zabytków Podtatrza, 1986

46. Tadeusz Szczepanek, Marek Żidawski - malarstwo, grafika ze zbiorów

Muzeum Tatrzańskiego (Katalog wystawy), 1987

47. 100-lecie narciarstwa polskiego (druk ulotny) oprać. Ewa Gawąd i Jerzy
Darowski, 1988

48. Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chocholowie. Oddział Muzeum

Tatrzańskiego, wyd. 2, 1988

49. Wystawa: Stanisław Barabasz. Katalog, oprać. Ewa Gawąd i Jerzy Da
rowski, 1989

50. Muzeum Kornela Makuszyńskiego Oddział Muzeum Tatrzańskiego w Za
kopanem, wyd. 3 zmienione, 1989

51. Katalogi wystaw Galerii Muzeum Tatrzańskiego Dwór w Łopusznej
1988 Nowotarskie prezentacje - malarstwo, grafika, płaskorzeźba
1989 Anna, Maria, Ewa - Anna Tarnowska-Wojak, Maria Hajdukiewicz-Wit-

kowska, Ewa Dyakowska-Berbeka, Marian Ozorowski — malarstwo, 4 % Klarne-

rus (Rysiek, Julek, Władek, Piotrek) - projekty scenograficzne, rysunek, grafika,
rzeźba, Jacek Schmidt - malarstwo.

1990 Jan Mrożek - grafika, rysunek, Idzia Grzybek-Henicz - tkanina, Woj
ciech Czerwon - wycinanki, medale, (wystawa zbiorowa) Anna Dziubas, Marian

Gromada, Jan Makowski, Jan Mrożek, Teresa Olbrychtowicz, Marcin Ozorow
ski, Leszek Pustówka, Olgierd Pustówka, Jan Słowakiewicz, Iwona Wojnar-
Kudaciak.

52. Grażyna Cisło, Włodzimierz Cichocki, Torfowiska Wysokie Borów No
wotarskich. Zakopane 1994.

53. Stanisław Witkiewicz 1851-1915. [Katalog wystawy monograficznej przy
gotowanej przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w
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Zakopanem]. Współwydawcy katalogu: Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego
im. Dra T.Chałubińskiego, Tatrzański Park Narodowy. Zakopane 1996.

54. Obrazy na szkle XVUI-X1X w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. [Kata
log towarzyszący wystawie malarstwa na szkle prezentowanej - z okazji pobytu
Jana Pawia II w Zakopanem - w Galerii im. W.i J. Kulczyckich na Kozińcu w

Zakopanem, od maja do czerwca 1997 r.] Zakopane 1997.

Wydawnictwa wspólwydane z Tatrzańskim Parkiem Narodowym
1. Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy

procesu w Grazu Zakopane 12-13 września 1992 r. Praca zbiorowa pod redakcją
Jerzego M. Roszkowskiego, 1993

2. Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń. Materiały z sesji popularnonaukowej
„Zanim zginą sasanki" 5. 06. 1993 r. Zakopane, pod redakcją Włodzimierza Ci
chockiego, 1993

Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chału
bińskiego w Zakopanem

1. Vol. 1. O Sabale. Wstulecie śmierci 1894-1994. Materiały z sympozjum w

Zakopanem, 10--11 grudnia 1994 r. Pod redakcją Mieczysława Rokosza. Zako-

pane-Kraków 1995.

2. Vol. 2. Stanisław Witkiewicz. Człowiek - Artysta - Myśliciel. Materiały z

sesji zorganizowanej w osiemdziesiątą rocznicę śmierci artysty. Zakopane 20-22

października 1995. Pod redakcją Zbigniewa Moździerza. Zakopane 1997.
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Blaszyńscy z Chochołowa, 434

Blaszyńska Agnieszka, 434

Blutowski Józef, 66

Blaszczyk-Żurowska Hanna, 204,206
Bobak Albin, 158

Bobek Jan, 46

Boczoń Michał, 38

Boczoń Tadeusz, 354, 357,359
Bogdanowski Janusz, 427,
Bogdanowski Wiesław, 440

Bogdański H., 10,24
Bohać Antonin, 328

Bohun P., 209

Boldenyi J., 13, 14

Bolesław Krzywousty, król polski, 172,173.
Bolawski Maciej, 49
Boloz-Antoniewicz Karol, 93

Borek Ignacy, 436

Boromeni Maria, 49

Borowy Piotr, 316, 335, 436

Borucki Aleksander, 105

Borzęcki Michał, 49

Bose Maria, 49
Bośniacki Zygmunt lekarz, 139
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Bócklin Arnold, 116

Brandstetter Antoni, 49

Brandt Józef, 118

Braskowicz Jakub, 49

Bratkowicz Maciej, 49

Brocki Eugeniusz, 92, 93, 94, 110

Bruhn Wolfgang, 210, 214

Brzega Wojciech, 425,
Bryja Andrzej, 47

Bryjowie, rodzina, 442

Bryl Ernest, 109

Brylak Maria, 189

Brzega Wojciech, 128, 297, 309

Brzeziński Edmund, 78, 82, 89

Brzęk Gabriel, 263-266, 268

Brzęk Ludwik, 264

Brzozowski Kazimierz, 425

Brzozowski Tadeusz, 381

Brzuchacz Tomasz, 47

Budź Wawrzyniec, 46

Budź Wojciech, 43

Budzowie, rodzina, 43,46
Budzykowa z Rajskich, 219

Budzykowa z Nowego Targu, 219, 221

Budzykowie, ród nowotarski, 220

Bujak F„ 323

Bujakowa Maria, 381

Bukowa Helena, 389

Bukowski, 389
Buls Charles, 259,
Bula T„ 320

Bułhak H„ 325
Burszta Józef, 21

Buroń Józef, ks., 335
Buszek Antoni, 390

Bystrzanowski Antoni ks., 145

Bzdyk Jan, 41

Bzdykowie, rodzina, 41

Caboń Michał, 41

Cambel Samuel, 13, 16, 28, 328

Cassino Józefa, 49
Cebulski Jakub, 49

Cehak Leon inż., 62,63,65,66,68,69
Cerwus Jakub, 49

Cetkowski, 49

Cezar Jerzy, 49

Chałubiński Tytus, 76, 117, 137, 139, 140,
155, 239-262, 349, 367, 371, 386,425,

Chałubiński Ludwik, 243,245,248,
Charpak Georges, 403

Chełmoński Józef, 118

Chlebek Maciej, 40

Chlebowicz Piotr, 49

Chmielowski Janusz, 374

Chmielowski Piotr, 98

Chojnacki Julian, 158

Choromańscy Ruth i Michał, 307

Choromański Michał, 299, 303, 304, 305.

306, 307, 308

Chowaniec Jan, 42, 43

Chowańcowie, rodzina, 42

Chramiec Andrzej, 114, 143, 155

Chrobak Michał, 42

Chryniewiecki Bolesław, 242,
Chwaściński Bolesław, 241, 246, 251,
Chybiński Adolf, 349, 385

Chybowicz Kasper, 49

Chybowicz Piotr, 49

Chyrczyk Jan, 43

Chytil A., 325

Ciechomski Wiktor, 155

Cikowski J. z Brzegów, 190

Ciszek Jan, 50

Ciżemski Andrzej, 50

Couvrent A. 259,
Csaplaros I., 9, 11

Cyrwus Józef z Waksmunda, 47

Czacziary Anioł (Angelus), 50

Czechowicz Tomasz, 50

Czechówna Stanisława, 357

Czernik Jan, 45

Czernik Maciej, 45

Czernikowie, rodzina, 45

Czilinger Elżbieta, 50

Cukier Bronisław, 389

Curuś Jakub, 155

Czambel Samo, zob. Cambel Samuel

Czarniak Jędrzej, 387

Czech Bronisław, 428,
Czekowski Filip, 335

Czyzda Tekla, 50

Czyżowski Józef, 50
Ćwierciakiewiczowa Lucyna, 137

Ćaplović Jan, 210

Damiani Enrico, 312

Danek Wojnowska Barbara, 128, 285

Darowski Jerzy, 315, 342, 296

Darowski Tadeusz, 158, 161

Daszyński Feliks, 389

Dawidowicze, rodzina, 417

Dąbrowski J., 326

Degler Janusz, 288

Dejmek Kazimierz, 395, 396
Demanowie pp., 78
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Dembowski Bronisław, 204

Dembowska Maria z Sobotkiewiczów,115,
204,216

Dembowscy Maria i Bronisław, 203,204,
216,221,227,229

Dembowski Bronisław, 114, 126,204
Demel J., 14

Diani pp., 78

Diehl Józef, 334

Diveky Adorjan, 7

Długołęcka Lidia, 76, 89, 375

Długopolski Jan, 41

Długopolski Maciej, 47

Długosz Józef, 335

Długosz Wawrzyniec, 41

Dłuski Kazimierz, 89,272,275,277
Dobosz Oleksy, zbójnik, 93, 94, 97, 104,

106

Dobrowolska Agnieszka, 204, 205, 206

Dobrowolski Jan, 50

Dobrowolski Stanisław Ryszard, 105, 107

Doktorowicz Jerzy, 50

Donigiewicz Bogdan, 236,
Doppler Franciszek, 50

Drohojowski Marceli, 18, 19, 24, 50

Drohojowski Stanisław., 205

Drozdowski Adam, 352

Dubniański Jan, 41

Duchnik Stanisław, 344

Dużyk Józef, 309, 310, 311

Dwomicki Stefan, 50

Dybowski Benedykt, 266

Dybus Bartłomiej, 41

Dygasiński Adolf, 127

Dywizjak Maciej, 50

Dziama Jan, 44

Dziamba Wania, 41

Dziedzic Ignacy, 323

Dziedzic Jan Tomasz, 320, 323, 332, 333,
335

Dzierzkowski Józef, 95, 98
Dziwiczak Maciej, 50

Eichbom Ludwik, 66, 139

Eljasz Radzikowski Stanisław, 285, 286,
323

Eljasz Radzikowski Walery, 135,139, 235,
243,374,425,

Elsner Rudolf, 68, 69, 70

Engert Jan, 50

Estreicher Karol, 228

Estreicher Stanisław, 228

Eszterhazy Mikołaj, 39

Fajkis Maria, 50

Fatla Stanisław, 382

Fąfrowicz Jan, 39
Fedro Jan, 387, 389

Felczak Wacław, 12, 13, 15,20,23
Feldman J., 325

Fenyes A., 13

Fiedor Kazimierz, 40

Fiedor Wojciech, 38

Filar Alfons, 361

Filar Julian, 158, 159
Fischer Ludwik jun., 357

Fischer R., 7

Flukowscy, 394,406
Franciszek Józef, cesarz, 436

Frank Hans, 341, 342

Freud Zygmunt, 301

Frydmański Emeryk, 50

Gabińska Zofia, 114

Gadowski Krzysztof, 50

Gadowski Walenty, ks„ 142

Gajek J„ 186

Gajsler J„ 10

Gala Andrzej, 41

Galica Andrzej, 103, 110

Galica Franciszek, 352, 354

Galica Józef, 157, 158

Galica Wincenty, 360, 362

Golachowski Stanisław, 300,301
Galicka Zośka, 122, 123

Galleth Józef, 155

Galloczek Jan, 50

Galązowski J., 89

Garczek Michał, 42

Gawalewicz Grzegorz, 50

Gawąd Ewa, 315, 342

Gawęda Jakub, 39

Gawędowie, rodzina, 39
Gawlik Sebastian, 42

Gawlikowie, rodzina, 42

Gawlowicz Andrzej, 50

Gawlowicz Emeryk, 50
Gawlowicz Hugolin, 51

Gazda Ireneusz, 440

Gąsienica-Ciaptak Jan, 389

Gąsiemca-Kościelny Wojciech, 138, 139

Gąsienica-Roj Jan, 387, 389

Gąsienica-Roj Michał, 386

Gąsienica-Roj z Obrochtów Agnieszka, 386

Gąsienica-Roj, rodzina, 386

Gąsienica-Sieczka Józef, 155

Gąsienica-Sobczak, rodzina, 428,
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Gąsienica-Sobczak Stanisław, 425,
Gąsienica-Szostak Małgorzata, 282

Gąsienica-Szostak, rodzina, 423,
Gąsienica Szymon, 46

Gąsienica Tomasz, 155

Gąsienicowa Agnieszka, 297

Gąsienicowie, rodzina, 45,46
Gentil-Tippenhauer Ludwik, 379

Gentil-Tippenliauer Widigierowa Wanda,
„Ruda”, 363-377, 379-383

Giebułtowski Józef, 46

Gielczyński Wacław, 433

Gierymski Aleksander, 118

Giewont Wojciech, 139, 155

Gil Kazimierz, 40

Glemp Józef, prymas, 144

Gładysz Mieczysław, 315

Głogowski Marcin, 51

Głowacki Michał, ks., 136

Gnatowski Zygmunt, 81, 82, 203, 204, 233,
Godlewski Wiktor, 266

Goebel Jerzy Bronisław, 357

Goetel Walery, 269, 270, 272, 315, 317,
323, 324, 332, 333, 336

Good D„ 11

Gorączko Antoni, 51

Gorbaczow Michaił, 394

Gorelowicz Szymon, 51

Goszczyński Seweryn, 94, 95,110, 120,
121, 136,317

Gotkiewicz Marian, 20, 21, 22, 24, 27

Gómy Kazimierz, biskup, 144

Górska Anna, 390

Górski, kat z Czemiowic, 98
Górlich E., 22

Gott-Getyński Edward, 353

Grabowski Ambroży, 227, 228

Grabski Władysław, 298
Graca Andrzej, 45

Grażyński Michał, 332

Grim, 110

Grodziski S., 15, 16, 25

Gromada Maciej, 38

Gróborz Józef, 389
Gruszecki Artur, 117

Gruszka Benedykt, 38

Gruszka Józef, 38

Grydzewski Mieczysław, 304

Grzegorowicz, Ormianin, 51

Grzegorzek Wojciech, ks. 139, 140, 142

Grzybek Józef, 439,440
Grzymała-Siedlecki Adam, 102, 309

Gutkowska-Rychlewska Maria, 216, 222,
225, 229

Gwiżdż Feliks, 127, 299, 309, 310, 311,
318, 320, 321,332, 333,334

Haber Wendelin, 317

Habsburgowie, 10

Halaga O., 9

Halczyn Wojciech, 317, 335

Halecki O., 326
Haluska Śtefan, 318

Haluszka, zob. Haluska

Haniaczyk Jan, 46

Haniccy, rodzina, 236,
Hanicka Kazimiera, 236,
Hanuszkiewicz Sebastian, 51

Haraszlem Antoni, 51

Hauslinger Józef, 351, 353

Hayto Lidia, 264

Heinbucher Józef zob. Bikkessy J. H ., 209
Heinz Peter, 347

Hennel Roman, 114, 117, 251,425,
Hitler Adolf, 342

Hoesick Ferdynad, 10, 113, 251, 261,
Homolacs Edward, 68

Homołacs Jan, 66

Homolacsowie, 66, 442, 137

Horszecki Krystian, 51

Hoyer Henryk, 265

Humpola Jan, ks., 143, 144, 145

Huszar K., 7

Huzior W. z Obidowej, 191

Hyc Maciej, 47

Hycowie, rodzina, 47

Inglot St., 147

Itorzecki Chnizian, 51

Iwaszkiewicz Anna i Jarosław, 388

Iwaszkiewicz Jarosław, 301, 385, 388, 391

Iwaszkiewiczowa Anna, 385

Jabłońska Teresa, 233, 234, 429, .

Jachimowicz Wojciech, 51

Jachymczyk Michał, 43

Jachymiak Jan, 382, 390

Jacina Maciej, 155

Jackowski Andrzej, 40

Jackowski Józef, 40

Jadowski Antoni, 51

Jagiełło Michał, 371

Jagoda Jakub, 40

Jakimowiczowa Irena, 409

Jan Chrzciciel, św. 233,
Jan IH Sobieski, król polski, 172,
Janczewscy Jadwiga i Edward, 115
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Janczewska Jadwiga, 115

Janiczak Michał, 51

Janik Maciej, 44

Jankowska Barbara, 185, 188

Janikowska E„ 227

Janota Eugeniusz, 11, 133, 138

Janosik, 97,99, 101,102,103,107, 387

Janowska Alina, 390

Jarocki Władysław, 425,
Jaroń Jan, 39

Jarończyk Marcin, 41

Jaruzelski Wojciech, 394

Jarząbek Jan, 42

Jasina Andrzej, 38, 40

Jasina Wojciech, 38,40
Jaworski A,, 270, 272, 276

Jaworski Kazimierz Andrzej, 107

Jedlicz Józef, 127

Jędrzejewska Hanna, 344

Jędrzejowicz W., 325

Jost Henryk, 61, 236, 315, 341, 351, 357,
361

Jostowa Wanda, 7

Jura Kasper, 45

Juraszek, zbójnik, 97, 98

Jurkiewicz, prof., 252,
Juro Janosik z Tarchowej, zob. Janosik

Jussieu Adrian de, 241,
Juszyński Franciszek, 51

Kablak-Ziembicki Jan, 354, 357

Kaczmarczyk Antoni, 357

Kaczmarczyk Maciej, 51

Kaczmarczyk Walenty, 51

Kaden-Bandrowski Juliusz, 313

Kalatowicz Wawrzyniec, 51

Kaleniczenko P, M., 270

Kalinowski, prof., 311

Kalisz Jan, 26, 41

Kalisz Michał, 43

Kaliszowie, rodzina, 41

Kalita Karol, 51

Kamiński Jan Nepomucen, 91
Kantor Józef, 324

Kantor Jakub, 124

Kantor Ryszard, 390

Kapel Jan, 46

Kardaczykowie, rodzina, 39

Karpiak Misko, 39

Karpowicz Adam, 157

Karwowski Hugon, 352, 353

Kasperek Józef, 361

Kasprowicz Jan, 99, 103, 110, 299

Kaylich Jan, 51

Kazimierowicz Henryk, ks., 393

Kazimierz Wielki, król polski, 8

Kenar Antoni, 381

Ketrar, zbójnik, 97

Kępa Anna, 42

Kępa, rodzina, 42

Kieniewicz Stefan, 18

Kirkor Dymitr, 75, 76, 89

Kisiel Zofia, 40

Kininger V. G., 209
Klein Franciszek, 207

Klejnowski Arkadiusz, ks., 434

Klemensiewicz S., 334

Klesper Karin-Ulla, 349

Klimowski Jan, 51

Kloiber Antoni, 51

Kluska Kazimierz, 39

Kłosowski Bronisław, 359

Knurowscy, rodzina, 46

Kobiela Jan, 166

Koch Filip, 51

Kocjan Antoni, 243,
Kois Józef, 335

Kokondej Jan, 46

Kolbuszewski Jacek, 240,
Kołodziej Kuba, 350

Komenda Józef, 295

Kondratowiczowa Bronisława, 229

Konkowski A., 307

Konopnicka Maria, 127

Konstantynowicz Tekla, 52

Konwicki Tadeusz, 397

Kopkowicz Franciszek inż., 89

Korczyńska (Słomczyńska) Jadwiga, 344

Komberger Antoni, 52

Korzeniowski Józef, 95, 96
Kosmowska-Ceranowicz Barbara, 290

Kossak Juliusz, 117, 118, 119
Kossak Zofia, 105, 110

Kostka-Napierski, 103, 109, 110

Kotula Franciszek, 226, 227

Kovaćevićowa Sonia, 209, 214, 218, 228

Kowalska Halina, 263, 266

Kowalski Witold, 293

Kownacki Józef, 47

Kozlecki Paweł, 43
Kozłowski Jerzy Mieczysław pseud. Rytard,

299, 385,387,389
Kramar Kareł, 325

Krasińska z Potockich Róża, 203

Krasiński Adam, lir., 203
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Kraszewski W., 320

Krats Józef, 52

Krebs Józef, 52

Kren Marcin, 52

Krotoski Kazimierz, 320

Król Jan, 45

Król Michał, 44

Król Sebastian, 47

Królikowski Bogusław, ks., 141

Krupska Nadieżda, 269

Kruszyński Stanisław, 254,
Krygowski Władysław, 372, 375

Krzeptowski Andrzej, 346

Krzeptowski Jan, 387

Krzeptowski Wacław, 157, 359, 341, 342

Krzeptowski Wojciech, 157

Krzysiak J., 350

Krzyżanowski Julian, 310, 313, 315

Księżakiewicz Ignacy, 52

Kubala Emil, 442

Kuchta Maciej, 44

Kuchta Maria, 46

Kuczma Andrzej, 42

Kuczmowie, rodzina, 42

Kuczyński Antoni, 294

Kuczyński W, 323

Kukieł M„ 326

Kukulski Zygmunt, 440

Kukułka Kazimierz, 38

Kulczycka Anna, 424,
Kulik Jan, 46

Kułachowa Agnieszka, 40

Kułachowie, rodzina, 40

Kumor Bolesław, 16

Kunz Ludwik, 209

Kurek Jalu, 107, 108, 110,315
Kuropatnicki E., 12

Kurowski Jakub, 47

Kurtz, prof., 78

Kutrzeba S., 323

Kuźniar Wiktor, 266

Kwak Andrzej, 41,43
Kwak Maria, 166

Kwapień, 389
Lam S., 326

Lang Gottlieb, 66

Langerowie, 350

Lasak Majcher, 42

Lasakowie, rodzina, 42

Latkowska-Rudzińska H., 361

Lazar Piotr, 52

Leczykiewicz Sylwester, 342, 361

Leduchowski Tadeusz lir, 26, 52

Lenin Włodzimierz, 269,270,272,400
Lepsiak Wojciech, 42

Leptasiński Piotr, 26, 52

Leśniewicz Józef, 40

Leśniewicz Szymon, 40

Libera Anna, 95, 97

Liberakowa Izabela, 323

Lipczewski Jan, 354

Lilpopowie, rodzina, 286

Limanowski Mieczysław, 266, 269, 273-

275, 279, 281-283, 285, 286-290

Lipinicki Antoni, 52

Liptak Jan, 46

Liscar Anna, 315, 342

Lityńska Maria z Lipnickich, 264

Lityński Alfred, 263-268

Lityński Mikołaj, 264

Lityński Władysław, 263-265

Lorencowicz Wojciech, 335

Ludźmierski Stefan, 52

Ludźmierski Szymon, 52

Łabęcki, 52

Łacek Andrzej, 47

Lojas Franciszek, 352

Lopacki Jacek, 52

Łowisz Jan, 47

Lukasiewicz Juliusz, 325

Lukaszczyk Maria, 159, 166

Łukaszka Irena, 440

Łuszczek Anna, 44

Łuszczek J. ze Starej Wsi, 27

Łuszczek Regina, 44

Łuszczek Wojciech, 42

Łuszczkowie, rodzina, 42

Łużeński Joachim, 52

Lużeński Joachim, biskup wielkowaradzyii-
ski, 26

Lużeński Stefan, 52

Machay Eugeniusz, 335

Machay Ferdynand, ks., 317, 328, 332-336

Machayowie, rodzeństwo, 328

Macharski Franciszek, kardynał, 144

Maciczak Jakub, 45

Maczkiewicz Józef, 52

Maczurkowska Elżbieta, 52

Madejczyk Czesław, 341

Malczewski Rafał, 304, 372,423,
Malinowski Kazimierz, 315

Makosiny Karol, 52

Makowczak Bartłomiej, 38

Makowczak Sebastian, 38
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Makswaldowa Maria, 236,
Makuszyński Kornel, 299, 389
Malczewski Jacek, 78

Malczewski Rafał, 304, 372,425,
Malicki Longin, 205

Malicki Tadeusz, 105, 107, 110

Malicki Wawrzyniec, 52

Malko, generał, 406

Maiły Franciszek, 68

Malaszyński Michał, 352, 353

Małkowscy Olga i Andrzej, 235,
Małkowski S., 283

Marczyński Aleksander, 361

Mardula Wojtek, 99
Marek Anna, 52

Maria Teresa, cesarzowa, 104, 172,
Markov, 210

Markova J., 208

Marszewicz Wawrzyniec, 52

Martinowski Jan, 52

Masaryk G. Tomas, 325

Mastelski Stanisław, 52

Matej J., 11

Mateja Wojciech, 99

Matejko Jan, 118,119
Matlakowski Władysław, 227,230, 368

Matusek Józef z Obidowej, 192

Maugsh Katarzyna, 51

Mayer Jan, 53

Mazurkiewicz Tadeusz, 359

Mazza, „hawiarz”, 41

Mądlak Kazimierz, 42

Mądlak Sebastian, 42

Mądlakowie, rodzina, 42

Mąka Szymon, 40

Mąkowie, rodzina, 40

Mendel Salomon, 66

Merunowicz Teofil, 80

Meyer Stefan, 236,
Michalik Jerzy, 354

Michniak Andrzej, 47

Michniewicz Konstancja, 53

Micińska Anna, 128, 283, 285, 315
Mickiewicz Adam, 115,120, 141

Mieczyslawscy, 301

Mieczyslawski Jan, 301, 385

Mierczyńscy, 300

Mierczyński Stanisław, 385, 388

Miętus Jan, 38

Miętus Wojciech, 39

Miętusowie, rodzina, 38, 39

Miętuszewski Wojciech, 53

Mirecki Stanisław, 354

Mika Franciszek, 53

Mikołajski Stefan, 53

Mikulski Stefan, 53

Miler Jacek, 396, 397, 399,407,409,418
Milewski Witold, 337

Mlodziejowski Jerzy, 187, 188, 189, 190,
192,193,195,198, 315

Młynarski Kazimierz, 53

Modrzejewska Helena, 245,
Moczor Jan, 53

Moczydłowska Bronisława, 293,295
Moczydłowski Ignacy, 293,295,297
Modelski Teofil Emil, 294, 296, 297, 337

Mojcha Jan, 53

Molek Jan, 45

Molek Marianna, 39

Molotow Wiaczesław, 417

Mondlak Adam, 46

Moniuszko Stanisław, 411

Moniczewski Marian, 352, 353

Morcinek Gustaw, 103, 107, 109, 110

Morelowski Marian, 324

Moskwa Jan, 41

Mościcki Ignacy prezydent RJ’, 144

Nowicki Franciszek, 142

Nowicki Maksymilian, 134

Możdżeń Jan, 195

Moździerz Zbigniew, 233,236,
Mrowca Helena, 158, 159

Mróz Stanisław, dudarz, 389

Mrugalski Stanisław, 53

Mrugała Jakub, 46

Musialowicz Henryk, 354

Musiński Kasper, 53

Muszański Tomasz, 53

Mytosch Józef, 65

Naglak Szymon, 39

Naglakowie, rodzina, 39

Najdus Walentyna, 270

Napierski Kostka, 93, 312, 390

Nędza-Kubiniee Stanisław, 103, 107, 108

Nędza Kubituec Władysław, 159

Niederle Lubor, 328

Nietsche Fryderyk Wilhelm, 118

Nikifor Krynicki, 429,
Nikodem Jerzy, 105

Nitsch Kazimierz, 323, 328

Nodzyńska Marta, 423^426,
Nowak Jan, 53

Nowak Józef, 39
Nowakowski Henryk, 53
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Nowicki Franciszek, 121

Nowotarski Andrzej, 53

Nyka Józef, 240, 374

Obarowicz Jan, 53

Oblaźny Władysław, 434

Obrochta Andrzej, 46

Obrochta Anna, 44

Obrochta Bartuś, 385, 386-388, 389
Obrochta Jan, 300

Obrochta z Cichego, 40

Obrochtowie, rodzina, 38

Ogiba Andrzej, 53

Okoń Krzysztof, 424,
Oknińska Czesława, 393
Okołowicz Stefan, 396

Olbrycht Brunon, 358

Olcha Antoni, 299

Olczan Bartłomiej, 43

Olesiak Marianna, 46

Olszewicz Wacław, 272

Olszewski Jan, 41

Ondraszek, zbójnik, 97, 98, 105, 109

Opacian-Kubin Andrzej, 382

Oppenheim Józef, 363-366, 369, 371, 372,
379,380

Orawiec Jan, 43

Orkan Władysław, 120, 124, 127, 128, 299,
301,309,310,311-313,318,436

Orkanowa Bronisława, 311

Orlof Ewa, 332

Orłowski Konstanty, 53

Osiński Zbigniew, 285,288
Pach Wojciech, 155

Paderewski Ignacy, 125

Pagaczewski Stanisław, 108

Pajerski Czesław, 433

Palenica Mateusz, 43

Palesiński Wincenty, 53

Palmrich Adam, 351-362
Palmrich Barbara z Cabalskich, 361

Palmrich Jan, 355, 357, 361

Palmrich Zofia z Kolunanów, 357

Paluszak Jan, 46

Panek Maciej, 44

Papenhoff Wilhelm, 346

Para Jasiek, 434

Paryscy Zofia i Witold, 245, 248, 376

Paryska Zofia, 316

Paryski Witold Henryk, 245, 247, 248, 251,
252,254,257, 315,317

Pastmak Jan, 257

Patkova Janina, 210, 211, 214

Paudyn Tadeusz, 353

Pavlik E„ 18, 27

Pawlikowska Teresa, 53 •

Pawlikowski Jan Gwalbert, 266

Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk, 385

Peryński Jan, 53

Peryński Michał, 53

Perzyński Włodzimierz, 313

Petri Egon, 349

Pęksa Jędrzej, 155

Pęksa Stanisław, 433

„Picassiette”,malarz, 400

Pieńkowska Hanna, 189, 190, 195, 315,427,
428,433

Pieradzka Krystyna, 9
Pietrkiewicz Tadeusz, 286

Pigoń Stanisław, 312

Pilch S„ 20

Pilchowa Jadwiga, 337

Pilcher Jan, 53

Piłsudscy, rodzina, 293

Piłsudski Bronisław, 293-298

Piłsudski Jan, 293
Piłsudski Bronisław, 318, 320

Piłsudski Józef, 294-296,297
Pinksz Aima, 54

Pinkwart Maciej, 76, 89, 377

Piotrowicz Krystian, 52

Piotrowicz-Kulczycka Anna, zob. Kulczyc
ka Anna

Piotrowski Benedykt, dominikanin, 144

Pisulewski S., 241,
Pitoń Agata, 425,
Pitoń Jadwiga, 387

Pitrus Adolf, 357

Pleszowski Jędrzej, ks., 140,239,
Plewa Jan, 44

Pluciński Jan, 317

Plawicki Feliks, 139

Plaża Jakub, 145

Plomieński Jerzy Eugeniusz, 302

Pionka Aima, 54

Plotowski Stanisław, 54

Podgórski, zbójnik, 97

Podoliniecki Marcin, 54

Podwik Jan, 41

Podwikowie, rodzina, 41

Pol Wincenty, 95, 96, 97, 120, 121

Polak Tadeusz, 397
Polański Jan, 46

Polivka Jiri, 328

Poloczkowa Barbara, 205
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Pomarański Stefan, 294,295,296
Popikuniów rodzina, 38

Potaczka Jan, 16

Potocka Róża zob. Krasińska z Potockich

Róża, 203

Potocki Andrzej hr., 81

Potocki Wacław, 91
Potoczek Franciszek, 433

Potoczny Jakub, 38

Potoczny Szymon, 38

Prauss Ksawery, 219, 221, 263, 297

Prażak R„ 11, 15,23
Prostacki Ignacy, 54

I’rus Bolesław, 127

Przerwa-Tetmajer Kazimierz, 99,101-103,
107,110,113-129,136,299, 334, 387

Przon Maria, 54

Przybylski Karol, 75, 89

Ptaś J. dr, 81

Puchmuller Antoni, 54

Puławski Franciszek, 324

Raciborski Marian, 281

Racsayh M., 209

Raczyński Edward (Prezydent RP na

Uchodźctwie), 204

Radecki Jan, 47

Radwańska-Paryska Zofia zob. Paryska
Zofia

Radziszewska Julia, 7

Rafacz Józef, 21, 220

Rajchman Bronisław, 243,251,
Rajscy, ród nowotarski, 220

Rajski Józef, 323

Rajtar Julian, 157

Ratulowski Jan, 54

Ratz Maria, 54

Rebsamen Józef, 54

Reczkowski Jan, 424,434,436
Regier Wincenty, 155

Reichersdorfer Jan, 65, 66

Reinfuss Roman, 14, 28

Rejlik Jan, 54

Rekucki Michał, 436

Reut Jan, 54

Reychman Jan, 7, 11,14, 15, 24, 345

Reychman Stefan, 345

Reymont Władysław, 127

Ribbentrop Joachim, 417

Richard A,, 241,
Richter Ludwik, 54

Richter Wilhelm, 138

Robotycki Czesław, 319

Rodzyński Krzysztof, 54

Rogalscy, rodzina, 417

Rogosz Józef, 110

Roj Jan, 387, 389

Roj Józef, syn Wojciecha, 251,254,
Roj Wojciech, 139, 254,
Roj Zofia, 424,
Roj-Bukowian Jadwiga ze Sclnnidtów, 389

Roj-Gąsienica Helena, 390

Roj-Gąsienica Zofia, 390

Roj-Kozlowska Rytardowa Helena, 229,
385-391

Roj Stanisław, 157

Roj Wojciech, 128, 155, 204

Rojewicz Jan, 50

Rokosz Mieczysław, 233,
Romanik F„ 22

Romanowski Mieczysław, 95, 98
Rosicka Wiktoria, 379

Rostocki Karol, 54

Rostworowski Jan, 94
Rostworowski Karol Hubert, 313

Roszek Wojciech ks„ 139, 142

Roszkowski Jerzy M., 315, 318, 319
Rotshild baron, 62

Rouppert Kazimierz, 323, 324

Rozmus Bartłomiej, 54

Rozmus Michał, 46

Rozmuszowicz Stanisław, 54

Różycka Anna. 396, 397
Rólirl Sepp, 353

Ruby Maria, 54

Ruciński Henryk, 7, 319

Rudzki S„ 318

Ruinan Driećny Jan, jun., 257,
Rusin Antoni, 43, 45

Rusiniak Maciej, 38

Ruskin John, 118

Rusznica Stanisław, 395

Ruzicka V., 16

Rząsa Antoni, 423, 425,
Rychter Pelikańczyk Franciszek, 65

Rydel Lucjan, 385

Rysula Szymon, alias Polak, 39

Ryszka Gotard, 54

Rytardowie Helena i Jerzy, 301

Rzepniewska D., 28

Stóger M., 10
Sabala Krzeptowski Jan, 99, 116, 117, 124,

126, 127

Samek Michał, 45

Sama Kasper, 46
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Sawicki Jan, 351

Sawicki Ludomir, 323

Saysse-Tobiczyk Kazimierz, 248,
Schamburg Ernestyna, 55

Schaufenberg Karol, baron, 55

Schiffer Jan, 54

Schiller Friedrich, 96

Schlepnick Filip, 55

Schniir-Poplawski S., 10

Schneider A., 10

Schónbom graf, 210

Schreiber Wacław, 55

Schwoj Emanuel, 55

Sczechowicz Jan, ks., 319
Semkowicz Władysław, 323, 324, 333

Senari Wojciech, 55

Seręga Irena, 440

Sennany, lir., 44

Seweryn Tadeusz, 200

Sęk Michał, 40

Siarzewski Wiesław, 262,
Sieczka Maciej, 134, 155

Siedlecki Michał, 264,265
Siemieński Lucjan, 93, 94, 110

Siemiradzki Henryk, 118

Sienkiewicz Henryk, 78, 81, 83, 110,115,
126, 127, 137

Sieroszewski Wacław, 296, 297

Siguliński, 55

Sikora Antoni, ks., 297, 332, 333, 335

Sinko Tadeusz, 310

Sitarz Piotr, 326

Skalski Michał, 323

Skorusa Andrzej, 46

Skowyrowie, rodzina, 46

Skubisz Jan, 38

Skupień Jakub, 40

Skupniowie, rodzina, 39
Siatkowski Jan, 55

Słodyczka Maciej, 45

Slodyczkowa Teresa, 43

Slodyczkowie, rodzina, 43

Słomczyńska zob. Korczyńska Jadwiga
Słonimski Antoni, 301
Słowik Jan z Żabnicy, 192

Słowacki Juliusz, 116

Sluszkiewicz Barbara, 439,440
Smoleń Władysław, 423,
Smoleński Jerzy, 323, 324

Sobańska Maria, 81

Sobczacka „Cekuska”, 389

Sobieski Jan, król polski, 316

Sobczak Stanisław „Johymów”, 342

Solański Mikołaj, 354

Solska Irena, 78

Sorel Ruth, 307

Sosnowski Kazimierz, 335

Souper Franciszek, 55

Stabrawa Adam, 354, 357

Stabrowski K., 379
Stachiewicz Julian, 294
Stachoń Grzesiczek Jan, 158

Stachoń Jan, 43

Staich Tadeusz, 189, 190, 195, 315

Stanek Jakub, 55

Starczowska Katarzyna, 40

Starek Edyta, 205

Starzeński Jan, 55

Stasiak Antoni, 47

Stasiak Ludwik, 324

Staszel Jakub, 46

Staszel Jan, 40

Staszel Józef, 43

Staszel Maciej, 39
Staszic Stanisław, 132, 133,207
Statter M., 152

Stecki Konstanty, 269, 270, 272, 275, 276,
279, 280, 375

Stecki Konstanty sen., 264, 266

Stefanowicz Eustachy, 55

Stercula Eugeniusz, 297, 320, 321

Stęczyński Bogusz Zygmunt, 95, 97

Stoch Błachut Józef, 158

Stoch Józef, 155,158, 159

Stokłosa Mikołaj, 44

Stoklosów, rodzina, 44

Stolarczyk Józef, ks., 135-141, 239, 245,
388,425,

Stopczyński Jan, ks., 145

Stopka Andrzej, 126

Stopka Andrzej z Kościelisk, 124, 127

Stopka Borowy Wojciech, 158

Stopka Władysław, 159

Stragowicz Tomasz, 55

Straubin Karol, 55

Strączkowa Marianna, 43

Strączkowie, rodzina, 43

Strobl Katarzyna, 55

Strug Andrzej, 370, 371

Stryjeńscy Zofia i Karol, 300, 385

Stryjeńska Zofia, 389,423,
Stryjeński Karol, 144

Strzeżanowski Łukasz, 55

Styrczula z Dzianisza, 216
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Studziński Tadeusz, 359

Suchecki Antoni, 351, 353

Suchy M., 10

Surmińska W. S., 270

Surzycki Alfons, 248,
Sutor Edward, 436

Sutor Wawrzyniec Augustyn, ks., 141

Svaby Wawrzyniec, 52

Świder Andrzej, 40

Swolnicka Katarzyna, 50

Szabłowski Jerzy, 188, 192, 195, 198, 200

Szaflarski Jan, 55

Szaflarski Łukasz, 39

Szajnocha W., 323

Szal ay Józef, 139

Szarpak Grisza, zob. Charpak George
Szaszkiewicz Franciszek, 55

Szatkowski Henryk, 341

Szczechowicz Anna, 39
Szczechowicz Jan, 55

Szczechowicz Jerzy, 55
Szczechowicz Marcin, nauczyciel, 55

Szczechowicz Marcin, ks. 55

Szczechowicz Sebastian, 38

Szczechowicz Stanisław, 38

Szczechowicz Wawrzyniec, 39

Szczelina Maciej, 47

Szczepanek Tadeusz, 427-429,
Szczepaniak Stanisław, 158

Szczepański Jan Alfred, 248,
Szczotka Stanisław, 109

Szczukin Stiepan, 269

Szczypta Stanisław, 40

Szelestak Semen, 44

Szepcionka Anna, 38

Szewczyk Stefania, 433

Szewczyk Zbigniew, 227

Szontag Stanisław, 56

Szoski Adam, 433

Szostak Maciej, 45

Szostakiewicz Wawrzyniec, 56

Szwab Jan, 41

Szwejcerowa Aniela, 245,
Szydłowski Tadeusz, 188, 195, 198,200
Szymala z Piekielnika, 38

Szymanowski Karol, 299, 300, 301, 304,
385,388,389

Szymborska Wisława, 367

Szymczak Michał, 44

Szymoszek-Gąsienica Stanisław, 382

Sygietyński Antoni, 117, 118
Ślimak Wojciech, 138

Śliwiński Artur, 296

Średniawa Helena, 185,423
Świerz Leopold, 247,
Świerz Mieczysław, 143

Śafarik P. J., 101

Śembera Alois V., 328

Śiracky J., 24

Tabeau Ferdynand, 236,
Tatar Mieczysław, 355

Tatar Myśliwiec, 99, 100, 123

Tatar Stanisław, 43

Tatar Szymon, 138

Tatar Szymon starszy, 139, 245,
Tatarowie, rodzina, 43

Tatarówna Bronisława, 389

Taunert Jezuita, ks., 22

Tetmajer Przerwa Kazimierz, zob. Przerwa-

Tetmajer Kazimierz

Tetmajerowie, rodzina, 386

Thurzon Emeryk lir., 21

Tilke Max, 210, 214

Tischner Józef, 395

Tłoczek Ignacy, 193, 196

Toczylowski Andrzej, 81

Tokarz Jerzy, 38

Tokarz W., 13

Tołstoj Aleksy, 118

Tolwińska-Górska Aima, 161

Tomaszek Antoni, 56

Tomaszewski Marcin, 56

Tomków-Kościelny Jan, 389

Topór Maciej, 38

Trajdos Tadeusz M., 319, 332

Trasul Tomasz ks. zob. Ambroży Reformat

Travnićek Frantisek, 328

Trybula Jan, 345

Trzaska Franciszek, 236,
Trzeciak Stanisław, ks., 81

Trzeciak Teresa, 367

Trzópski Jakub, 56

Turczyński, 110

Turczyński Juliusz, 99, 104

Turza Rozalia, 56

Tylka Stefan, 38

Udziela Seweryn, 201, 227

Uhlig Wiktor, 285

Ulanowska S., 189

Urbańczyk Stanisław, 315, 316

Urway Franciszek, ks., 335

IJstupski Stanisław, 159

Vajćik F., 11

Vatemaux Józef, 56
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Vmcenz Stanisław, 105, 106, 110

Vojtas J., 14

Wagner Rozalia, 56

Wajgiel Stanisław, 157

Waksmundzki Józef, 40

Wala Jędrzej, 138

Walczak Henryk, 157, 158,161
Walczak Jan, 155

Walczak Roman, 158, 159

Walczak Władysław, 424,
Waligóra Kazimierz, 44

Walkosz Jakub, 39

Walkosz Wojciech Strzelec, 158

Walos Jan, 45

Waradzyn Jędrzej, 335
Wasserthal Anna, 56

Wawrzyczka Regina, 47

Wawrytko, 389

Wawrytko-Krzeptowski Józef, 123

Wawrytko Wojciech, '385, 389

Wawrzykowski Michał, ks., 323

Wąsik M„ 288

Wegner Romanowski Stanisław, 353

Węgrzyniak Leonard, dominikanin, 144

Weidenhaus Marcin, 56

Weisz Jan, 56

Wellay Paweł, 44

Wereński Henryk, ks., 334, 335

Wemitz Adolf, 234,
Weyberg Z., 283

Węgrzyniak Leonard domninikanin, 144

Wieliczko W., 7,14, 29

Wielkopolanin X zob. Królikowski Bogu
sław ks.

Wielogórski, zbójnik, 97
Wierciński Remigiusz, 56
Wiermański Jacek, „budarz”, 386

Wierzejski Antoni, 265

Wierzyński Kazimierz, 310

Więckowski Krystyn, 354

Wigilew Borys, 266, 269-280

Wilczek Józef, 46

Wilczkowie, rodzina, 44

Wilson Thomas W., 330

Władyka K.,317
Wiśniarkiewicz Jan, 56

Witkiewicz Eugeniusz, 303

Witkiewicz Kazimierz, 303

Witkiewicz Maciej, 395-397,400,401,404,
405,407,411,414

Witkiewicz Stanisław, 81,83, 99, 100, 101,
103,106, 110, 113-129,204,233,234,
285.368 .371.425,

Witkiewicz Stanisław Ignacy, 115,281-290,
299, 301, 302-304, 312, 385, 387, 393-

420.425,
Witkiewiczowa Maria z Pietrzkiewiczów,

114, 395, 396

Witkiewiczowie, rodzina, 285, 287

Witkiewiczówna Maria, 117

Witkowski Czesław, 188, 190, 192, 193,
194,195,200

Witkowski Grzegorz, 43

Witowska Katarzyna, 56

Władysław Jagiełło, król polski, 172,
Wnuk Włodzimierz, 375

Wrzosek Adam, 241,
Wojnarowski J. K, 222

Wojtanek Marcin, 45

Wojtyła Karol, 144

Wolski Wacław, 76

Worcell Henryk, 301

Woronieccy, rodzina, 417

Woźniak Grzegorz, 42

Wójcicki Kazimierz Władysław, 93,228,
229

Wójcik Jan, 41, 45

Wójcik Zbigniew, 244, 246, 251, 283, 285,
315

Wójcikowie, rodzina, 41

Wróbel J., 191

Wróblowie, rodzina, 38

Wrzosek Adam, 251,
Wyczański A., 10

Wyrostek Józef, ks., 56

Wyspiański Stanisław, 124, 125

Zaborski Andrzej, 145

Zachemski Antoni, 299, 310, 311

Zagórski Marcin, 56

Zagórski Włodzimierz, 98, 99
Zaleski Józef, 103, 105, 110

Zamoyski August, 385

Zamoyski Władysław, lir., 155, 367, 442

Zanibal Robert, 105

Zarębian Jakub, 39

Zaruski Mariusz, 268, 371

Zawiliński Roman, 323

Zawilowski dr, 78

Zawodniak Jakub, 43

Zborowska Irmina, 347

Zborowska Izabela, 347

Zborowscy Irmina i Juliusz, 185
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Zborowski Juliusz, 185, 220, 269, 271, 272,
274, 277, 279, 289,293-298,299-314,
315-337, 341-350, 385

Zborowski Włodzimierz, 315

Zbuszko Antoni, 56

Zdebski Janusz, 375, 377

Zejszner Ludwik, 10, 27, 207

Zgammowie, rodzina, 442

Zieliński Stanisław, 363, 364, 366,367, 372,
375

Ziembiński Karol, 56

Ziembowicz Andrzej, 56

Ziembowicz Marcin, 56

Ziemiańscy, rodzina, 393

Ziemiański Walenty, 393
Ziemiański Włodzimierz, 393, 394, 396,

397,404,405,407,408,410,411,414,
417,419

Zikesch Jan, 56

Zubek Jakub, 46

Zubek Sebastian, 44, 47

Zubkowie, rodzina, 44

Zuna Jan, 57

Zutka Andrzej, 39

Zutkowie, rodzina, 39

Zwierzyk Krzysztof, 57

Zwijacz Bartłomiej, 41

Zwijacz Józef, 159

Zwijacz Marianna, 42

Zwijacz Wojciech, 44

Zwijaczowie, rodzina, 42, 44

Zwoliński Tadeusz, 374

Zygmunt HI, król, 21

Zygmunt, Polak, 57
Żak Franciszek, 352

Żegleniowie, rodzina, 47

Żegleń Jan, 47

Żeleński Boy Tadeusz, 313

Żeromski Stefan, 127, 143, 271, 272, 323

Żychoń Józef, 75, 76, 78, 89

Żychoń Stefan, 349, 350
Żelar Jan, 45



Spis ilustracji
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14. Sanatorium Akademickie na Ciągłówce w Zakopanem. Fot. T. Hennańczyk. Widokówka

„Ruch”-PTTK Jasio. Zbiory fotogr. MT. Repr. R . Bukowski.

15. Jan Rostworowski, Zamek na Czorsztynie, [w:] „Tygodnik Polski i Zagraniczny”, t. 4, Warsza
wa 1818. Zbiory MT.

16. Leonard Straszyński, Janosz (Janosik). Ilustracja do: Seweryn Goszczyński, Sobótka, Peters
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19. Okładka z drzeworytem Wl. Skoczylasa [w:] A. Galica, Janosik. Warszawa 1922. Zbiory MT.
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Zbiory MT. Repr. R. Bukowski.

25. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, fotografia z 1909 r. Zbiory fotogr. MT. Repr. R . Bukowski.
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32. Ks. Walenty Gadowski. Fot. M. Olma. Tarnów. Zbiory fotogr. MT. Repr. R. Bukowski.

33. Orla Perć w Tatrach. Odcinek: Granaty - Orla Baszta. Fot. Stefan Zwoliński. Zbiory fotogr.
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55. Dzwonnica w Cichem. Fot. Feliks Larisch, 1933. Zbiory fotogr. MT. Repr. R. Bukowski.
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wa 1956, s.105.
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66. Dzwonnica w Cichem. Fot. J. Darowski, 1967. Zbiory fotogr. MT. Repr. R . Bukowski.
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rach fotogr. MT wyk. R . Bukowski.
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ski.
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AR/No 380.

105. Kościół w Jaworzynie Spiskiej. Fot. Jerzy M. Roszkowski, 1997.

106. Wywieszka informacyjna Głównego Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego w Nowym
Targu. Zbiory rękopisów MT, sygn. AR/No 386. Repr. R . Bukowski.
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111. Adam Palmrich. Zbiory fotogr. MT. Repr. R . Bukowski.
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113. Pracownicy Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskiego w Zakopanem (Bauamtu). Od lewej
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S/1667/MT. Fot. R . Bukowski.

123. Siostry Rojówny. Od prawej: Helena, Bronisława, Antonina, Anna, Maria. Repr. Yaśmina

Strzelecka. Repr. wtórna R. Bukowski.

124. Rafał Malczewski - portret Heleny Roj-Kozłowskiej. Własność pryw. Fot. Yaśmina Strzelec
ka. Repr. R . Bukowski..
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1995. Fot. W. Ziemiański, Repr. R . Bukowski.
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iański, Repr. R . Bukowski.
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129. Mieszkańcy wsi Wielkie Jeziory (Polesie), 1995. Fot. W. Ziemiański, Repr. R . Bukowski.

130. Marta Nodzyńska. Z fot. wl. pryw. repr. R . Bukowski.

131. Tadeusz Szczepanek. Zbiory fotogr. MT. Repr. R. Bukowski.

132. Ratusz w Nowym Targu. Fot. Teodor Hennańczyk. Zbiory fotogr. MT. Repr. R. Bukowski.

133. Fragment stałej wystawy etnograficznej Muzeum Podhalańskiego. Fot. Tadeusz Śmialkowski.
134. Fragment wystawy stałej historycznej Muzeum Podhalańskiego. Fot. Tadeusz Śmalkowski.
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Zbiory Archiwum Państwowego w Nowym Targu. Repr. R . Bukowski.

136. Z nabytków: obraz Walerego Eljasza-Radzikowskiego Przy Morskim Oku, 1899, ol/pl. nr inw.

S/4074/MT. Fot. R . Bukowski.
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137. Fragment wystawy czasowej Sabala - w setną rocznicę śmierci.Oddział: Muzeum Stylu Za
kopiańskiego, willa „Koliba”, 10 XII 1994 - 21 III 1995. Fot. Helena Pitoń. Repr. R.

Bukowski.

138. Fragment wystawy czasowej Stanisław Witkiewicz 1851-1915. Oddział: Galeria im. W. i J.

Kulczyckich na Kozińcu, 18 VII - 22 IX 1996. Fot. R. Bukowski.

139. Z nabytków: torba przewodnicka po Janie Krzeptowskim Sabale. Nr inw. E/10463/MT. Fot.

R. Bukowski.

140. Z nabytków: rzeźba ludowa - góral spiski (?), nr inw. E/10456/MT. Fot. R . Bukowski.
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Mirkową i Zbigniewa Mirka. Fot. G. Cisło.

142. Miejsce badań terenowych: Puścizna Franków Brzeżek pod Krauszowem. Spalona wierzcho
wina torfowiska. Fot. G . Cisło.

143. Obraz: św. Jan Nepomucen przed królem Wacławem nr inw. E/4969/MT w czasie konserwa
cji. Fot. Helena Pitoń.

144. Obraz: św. Jan Nepomucen przed królem Wacławem (nr inw. j .w.) po konserwacji. Fot. Hele
na Pitoń.

145. Dom Pawlikowskich „Pod Jedlami” na Kozińcu po wykonaniu wzmocnienia podmurówki i

posadowienia. Fot. Dawid Moździerz.

146. Oddział Galeria W. i J. Kulczyckich, dom Koziańskich na Kozińcu, wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowej. Fot. Zbigniew Moździerz.

147. Z planu zdjęciowego filmu Walery Eljasz w reż. Jacka Zygadly - tratwa na Morskim Oku,
1997. Fot. J . Zygadlo.

148. Otwarcie wystawy Ludzie spod niebieskiego znaku, Muzeum Tatrzańskie, lipiec 1997.

149. Z nabytków: Tatry. Poemat w 14 Pieśniach przez Bogusza Zygmunta Styczyńskiego, Rękopis,
karta tyt. Data akcesji: 14 X 1996. Nr inw. AR/No 1139.

150. Ekslibris z rękopisu B. Z. Stęczyńskiego Tatry.... Autor: Wiktor Zbigniew Langer (1906-
1985). Fot. R . Bukowski.

151. Znak książkowy Biblioteki Muzeum Tatrzańskiego. Autorka: Krystyna Wróblewska, rok

1973, drzeworyt.
152. Znak książkowy Biblioteki Muzeum Tatrzańskiego. Autor: Franciszek Walczowski, rok 1977.

153. Szafa biblioteczna Kornela Makuszyńskiego. Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi

„Opolanka” w Zakopanem. Fot. R . Bukowski.
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