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Od Autora

Niniejsza książka miała ukazać się w 2018 roku, by uczcić osobę Szczęsnego 
Morawskiego z okazji 200. rocznicy jego urodzin, 120. rocznicy śmierci oraz 
155. rocznicy wydania jego najważniejszego dzieła pt. Sądecczyzna. Pomysł, 
by pokazać tego historyka ważnego nie tylko dla Sądecczyzny z  perspek-
tywy osoby kochającej zarówno dzieje regionu, jak i jego przyrodę, narodził 
się już dawno, w czasie pisania pracy doktorskiej o podróżach romantyków 
po Sądecczyźnie. W trakcie docierania do wielu relacji z podróży po szeroko 
pojętej Ziemi Sądeckiej natknęłam się także na opisy wypraw Morawskiego 
i odkryłam jego nową twarz. Dotarło do mnie, że badacz znany mi dotych-
czas przede wszystkim jako regionalista, historyk, kolekcjoner, pisarz czy 
wydawca, był jednocześnie wędrowcem, turystą i  wielbicielem piękna 
sądeckiej przyrody. Zauroczyła mnie jego miłość do natury, pasja wędrowa-
nia, poczucie humoru, spojrzenie na towarzyszy wypraw oraz spotkanych 
turystów. Postanowiłam więc przybliżyć relacje Morawskiego z  wypraw 
w Beskidy, Pieniny i Tatry szerszemu odbiorcy. 

Niestety plany te nieoczekiwanie zburzyła choroba mojego syna Bartka. 
Pewnej nocy karetka na sygnale zawiozła nas do szpitala i można by powie-
dzieć, że poza domem byliśmy dwa lata. Po przywołaniu na pomoc Mocy 
Niebieskich (skutecznie) i przy ogromnej życzliwości ludzkiej, Bartek wygrał 
walkę z chorobą. Teraz walczy z paraliżem i uczy się chodzić. Ja zaś mogłam 
wrócić do planów wydawniczych. Serdecznie dziękuję panu Jackowi Lelkowi, 
burmistrzowi Miasta Starego Sącza, za to, że nie wycofał się z pragnienia 
wydania książki o Szczęsnym Morawskim i że książka ta, mimo trzyletniego 
opóźnienia, mogła trafić do Czytelników. Dziękuję Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Działania Brama Beskidu za włączenie tej publikacji w realizację pro-
jektu grantowego w  ramach zachowania lokalnego dziedzictwa. Dziękuję 
również Pracownikom Urzędu Miasta Starego Sącza za życzliwość i pomoc. 
I dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na różne sposoby wspierali 
Bartka i naszą rodzinę w czasie jego choroby. Bez ich wielkiego serca, modli-
twy, słów otuchy, pomocy fizycznej i finansowej, trudno byłoby tak skutecz-
nie, wbrew diagnozom lekarzy, walczyć o  powrót Bartka do zdrowia. Tym 
samym nie powstałaby ta opowieść o Szczęsnym Morawskim, zakochanym 
w górach i lasach, pracującym tyle lat dla dobra Sądecczyzny.
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Wprowadzenie
Ale lud Twój na wieki uczci Twoje cienie,
I Ojczyzna zasługi wspomni swego syna,

Który pracą przewodził szeregom współbraci.
G. Kohn, Ku czci

Urodził się w  Rzeszowie. Studiował we Lwowie i  Wiedniu. Zamieszkał 
w Starym Sączu. Swoją energię i pracowitość oddał Sądecczyźnie. Pokochał 
Ziemię Sądecką i  opisał jej piękno jak kochanek zachwycający się urodą 
wybranki. Taki był Szczęsny (Feliks) Jan Nepomucen Morawski (1818–1898). 
Historyk. Archeolog. Pionier regionalizmu. Kolekcjoner. Malarz. Publicysta. 
Powieściopisarz. Językoznawca-amator. Książka ta mówi o tym, jak Morawski 
postrzegał sądecką przyrodę. Mówi więc także o samym Morawskim, czło-
wieku wrażliwym na uroki natury, kochającym niepowtarzalność ukształto-
wania terenu, wkomponowanie wiosek i miast w przestrzeń poprzeplataną 
rzekami i  wzgórzami, zapachy lasów, dźwięki unoszące się w  powietrzu, 
dotyk trawy i smak regionalnego jadła.

Niniejsza publikacja składa się z dwóch części. Część pierwsza jest próbą 
odczytania informacji o Morawskim i o jego stosunku do przyrody z relacji 
i korespondencji wysyłanych przez niego do licznych czasopism. Opiera się 
na tekstach, do których udało się dotrzeć. Jest ich wiele, ale niemało jesz-
cze czeka na odnalezienie, jako że Morawski drukował dużo, nie prowadził 
jednak spisu swoich artykułów i  do dzisiaj nie ma pełnej bibliografii jego 
publikacji. Najdokładniejszy rejestr jego tekstów znajduje się w opracowa-
niach Henryka Barycza, wybitnego uczonego, który walczył o  przechowa-
nie pamięci o dokonaniach Morawskiego i wydał o nim i o jego twórczości 
wiele bezcennych studiów. W rozprawach Barycza znajdują się informacje 
biograficzne, analizy dzieł historycznych, publicystycznych oraz literac-
kich.1 Barycz wydał również nieliczne zachowane listy Morawskiego oca-
lałe z pożogi II wojny światowej. Część druga książki jest antologią tekstów 

1 H. Barycz, Szczęsny Morawski i  jego stosunki z Ossolineum, Wrocław, 1957 (Recenzja książki: H. Stamirski, 
„Rocznik Sądecki” 1962, t. 5 jubileuszowy, s. 285–289); Szczęsny Morawski regionalista sądecki, [w tegoż:] 
Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i  uczonych galicyjskich. Studia i  sylwety z  życia umysłowego Galicji XIX 
w., Kraków, 1963, t. 1, s. 318–422; Szczęsny Morawski, Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk, 1976, t. 21, s. 745–749; Zbiór ocalałych resztek listów do Szczęsnego Morawskiego z  lat 
1852–1897, „Rocznik Sądecki” 1949, t. 2, s. 267–357 (reprint 2005); Z korespondencji Szczęsnego Morawskiego, 
„Rocznik Sądecki” 1974–1977, t. 15/16, s. 331–332.
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Morawskiego ukazujących piękno przy-
rody, zarówno tej, którą można by nazwać 
sądecką, opisujących tereny rozciągające 
się w pobliżu Nowego i Starego Sącza, jak 
i przyrody górskiej, beskidzkiej, pienińskiej, 
a także tatrzańskiej, tak bardzo ukochanej 
przez autora Sądecczyzny. Relacje z wycie-
czek w  Beskidy, Pieniny i  Tatry budują 
obraz Morawskiego-turysty czułego na 
malarskość natury i aktywnie tę przyrodę 
poznającego. Zebrane teksty są dłuższymi 
lub krótszymi fragmentami koresponden-
cji, obrazków, relacji i  opisów wycieczek 

zamieszczanymi w  „Czasie”, „Kraju”, „Dzienniku Literackim”, „Nowinach”, 
„Przeglądzie Rzeszowskim” oraz „Roczniku Samborskim”.

Pasje rodzą się w dzieciństwie

Trzy lata temu obchodziliśmy dwusetną rocznicę urodzin Szczęsnego 
Morawskiego i  sto dwudziestą rocznicę jego śmierci. Przyszedł na świat  
18 maja 1818 roku w Rzeszowie i otrzymał imię Feliks, które w wieku doj-
rzałym zamienił na staropolskie Szczęsny2. Dzienna data jego urodzin poda-
wana jest z  różnicą czterodniową3. Na płycie grobowej na starosądeckim 
cmentarzu wyryty został dzień 15 maja. Na tej samej płycie widnieje jako 
dzień jego śmierci 10 kwietnia 1898 roku. Niewiele informacji biograficznych 
o dzieciństwie odnajdziemy w Polskim Słowniku Biograficznym czy rozprawach 

2 Na chrzcie otrzymał imię Feliks. Miano „Szczęsny” przybrał sobie później jako polski odpowiednik łaciń-
skiego Felix – szczęście; szczęśliwy, pomyślny. Uczynił tak prawdopodobnie na fali szerzącego się patrio-
tycznego ruchu społecznego i nawoływania do wskrzeszania imion staropolskich, by zachować narodową 
tożsamość. – M. Malec, Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicz-
nym), http://rcin.org.pl/Content/57725/7.%20Malec.pdf 

3 We Wstępie do Arian polskich anonimowy autor podał jako datę urodzin Morawskiego dzień 18 maja i taka 
również widnieje w Nowym Korbucie. W autobiografii przygotowanej dla Józefa Ignacego Kraszewskiego 
Morawski jako dzień swoich urodzin podał 19 maja. Również data 19 maja pojawia się w przygotowanej 
przez Morawskiego notatce o malarzach lwowskich. Zaś Henryk Barycz podaje datę 15 maja, tę z nagrobka. 
– Zob. H. Barycz, Szczęsny Morawski regionalista sądecki, dz. cyt., s. 414; tenże, Morawski Szczęsny, PSB, dz. 
cyt., s. 745; K. Bartoszewicz, Malarze i rytownicy lwowscy w roku 1849, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 47, s. 
925; [Anonim], Wstęp do: Arianie polscy, Lwów, 1906, s. VII.

Karykatura 
Szczęsnego 

Morawskiego
01
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Pasje rodzą się w dzieciństwie

Barycza poza notą, że rodzicami 
Morawskiego byli Ignacy (rzeźnik) 
i  Katarzyna z  Jezierskich, a  chodził 
do gimnazjum w Rzeszowie. 

Ułamki autobiograficzne poroz-
rzucał Morawski po swoich reporta-
żach i innych pismach. W zakończe-
niu utworu Pobitna pod Rzeszowem. 
Powieść prawdziwa z  czasów konfe-
deracji barskiej z  roku 1769 (Kraków, 
1864) wspomina, że duży wpływ na 
jego późniejsze zainteresowania 
historyczne miały opowieści babci 
i służącego Jędrka Ludery, którzy odtwarzali mu przebieg konfederacji bar-
skiej4 w okolicach Rzeszowa. Babcia śpiewała mu także piosenki patriotyczne, 
a  służący, opowiadaniem o  niesprawiedliwościach systemu pańszczyźnia-
nego, uwrażliwił go na krzywdy najbiedniejszych. Jako chłopiec Morawski 
stykał się z uczestnikami i świadkami konfederacji, często odwiedzał groby 
konfederatów pod Rzeszowem i wysłuchiwał ludowych opowieści o prze-
biegu walk. Tak o tym pisał:

Mogiłki pod karczmą oglądałem nieraz, a chłopi wskazywali osobny grób zapa

dły, powtarzając, że tam leży szlachcic konfederak [!], który się dzielnie bił, 

dopokąd z konia nie spadł… Opowiadali, jak go tylcami5 spis6 koląc w brzuch, 

zwolna dobijali Kozacy.

Chłop Rela nieraz pokazywał nam, kędy leży Moskwa7, a gdy Wisłok brzegu 

podebrał, z  oberwiska sterczały żebra ich i  piszczele. Kąpiąc się w  Wisłoku, 

widywaliśmy je zawsze, podziwiali i z nich nabieraliśmy pierwszego wyobraże

nia o składzie ciał ludzkich…

Odszukałem jeszcze chłopa, który, dzieckiem będąc, ze strzechy przyglądał 

się utarczce…

4 Jedno z pierwszych dzieł Morawskiego to Materiały do konfederacji barskiej, dzięki któremu zyskał sławę 
znawcy tego tematu.

5 Tylec – tylna część jakiegoś przedmiotu; tu: tępa strona ostrej broni drzewcowej.
6 Spisa – długa broń drzewcowa (1,8–2,4 m), z długim, wąskim, żelaznym grotem i z dwoma bocznymi, czę-

sto wygiętymi, kolcami.
7 Moskwa  – tu: żołnierzy rosyjscy.

Dom  
Szczęsnego
Morawskiego
w Starym  
Sączu

02

Pamiątkowa 
tablica  
na domu
Szczęsnego
Morawskiego

03
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Odszukałem dziada stareńkiego z  Boguchwały, który […] woził Moskwę 

podwodą8 aż do Jarosławia. Znałem i Klimkiewicza, wójta z krzywą nogą, co 

mu złamali Moskale.9

Równolegle z  zainteresowaniami historyczno-patriotycznymi w  dzieciń-
stwie rozwijała się też jego miłość do przyrody. Często chodził nad rzekę, 
gdzie, kąpiąc się, podziwiał otaczającą go naturę, szczególnie wyjątkowych 
kształtów stare drzewa i pamiątki ukryte w ziemi:

W Sanie kąpiąc się, siadywałem na pniach drzewa przymulonego i nurzając się, 

dotykałem głębi znacznej; w Wisłoku pod Rzeszowem przez wiele lat podzi

wiałem dęba półtorasążniowego w mią[ż]sz, który sterczał przymulony brze

giem wyniosłym na kilkanaście sążni, a  mnóstwo innych tkwiło w  brzegach 

kilkosążniowych. Tuż obok znalazłem róg potężny turzy i pomagałem dźwigać 

kły słonie [!] czy mamutowe, które później złożone w muzeum akademii lwow

skiej10 podobno wraz z nią spłonęły.11

W dzieciństwie zaobserwował więc nierozłączny związek przyrody z historią. 
Zabytki materialne troskliwie przechowywane przez ziemię najpierw odkry-
wał nad Wisłokiem w Rzeszowie, a kilkadziesiąt lat później na Sądecczyźnie. 
Jego pasję archeologiczną znali mieszkańcy Starego Sącza i okolic, dlatego 
gdy jeden z nich przypadkowo znalazł przedmioty z epoki brązu, urucho-
miony został łańcuch ludzi dobrej woli, dzięki którym eksponaty te dotarły 
do Morawskiego mieszkającego przy jednej z cichych starosądeckich ulic:

Wójt pokazał Gedlowi, a  ten, poznawszy co się święci, odesłał go do mnie: 

„Pytajcie się w ulicy brzeźniańskiej u pani Dębowskiej, ten starzec, co to książki 

pisze…”

Wziął naramiennik, idzie najpierw do Frelicha, bo chciał kupić pług. […] 

synowie kowalczyki […] opatrzywszy brąz, kazali iść do mnie…

8 Podwoda (daw.) – środek transportu, najczęściej wóz z koniem i woźnicą, obowiązkowo dostarczany przez 
ludność chłopską wojsku lub organowi administracji państwowej.

9 Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej z roku 1769, Rzeszów, 1924, wyd. II, 
s. 354–355.

10 W czasie Wiosny Ludów 2 XI 1848 r. generał austriacki Hammerstein rozkazał zbombardować „zbunto-
wany” Lwów. Spłonęły wtedy budynki uniwersyteckie wraz z biblioteką.

11 Puszcze i knieje podgórskie w wiekach średnich, Kraków, 1866, s. 1.
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Pasje rodzą się w dzieciństwie

Nadobna Liwcia starozakonna12 z Verlagu13 posłyszała, co mówią, a że wstą

pił po cygarko, oglądnęła i rzekła: „Nie słuchajcie tych głupców, idźcie i zanie

ście do tego pana starego, on wam powie, co to jest”.14

Między momentem, kiedy mały Feliks 
kąpał się w  Wisłoku, a  czasem, kiedy 
jako Szczęsny był już znanym na 
Sądecczyźnie archeologiem i  history-
kiem, upłynęło kilkadziesiąt lat. Jak to 
się stało, że rzeszowianin z  urodzenia, 
a  lwowianin z  wyboru zamieszkał na 
Sądecczyźnie? 

Morawski po ukończeniu rzeszow-
skiego gimnazjum studiował filozofię 
i  prawo na Uniwersytecie Lwowskim. 
Jednak kierunek prawniczy, pewnie 
wybrany z rozsądku, nie zaspokajał jego 
pragnień, bo równocześnie z nauką uni-
wersytecką studiował prywatnie rysu-
nek u  znanego lwowskiego malarza Jana Maszkowskiego15, a po ukończe-
niu drugiego roku prawa wyjechał do Wiednia i w 1840 roku zapisał się do 
Akademii Sztuk Pięknych. W 1843 roku wrócił do kraju i zaczął pracę jako 
konserwator zbioru rycin Aleksandra Batowskiego, bibliofila, właściciela 
Odnowa koło Kulikowa w powiecie żółkiewskim, a w 1847 roku został kusto-
szem zbiorów muzealnych w Zakładzie Ossolińskich we Lwowie. W Albumie 
zwiedzających zbiór rycin Aleksandra Batowskiego 1846–1860, przechowywa-
nym obecnie we Lwowie, zachował się, przytoczony poniżej, dość długi wpis 
Morawskiego wskazujący na to, że swoje obowiązki kustosza rozumiał jako 
misję patriotyczną oraz ważny element w ocalaniu polskości i budowaniu jej 
przyszłej niepodległości:

12 Starozakonna – Żydówka.
13 Verlag (niem.) – wydawnictwo; tu: sklep, magazyn.
14 Wykopaliska brązowe na Lipiu wedle Starego Sącza, „Przegląd Rzeszowski” 1884, nr 10, s. 1.
15 Jan Maszkowski (1793–1865), malarz, studiował w  Akademii Wiedeńskiej; malował portrety, obrazy 

historyczne i sceny rodzajowe. W jego szkole malarskiej we Lwowie uczyli się m.in. Juliusz Kossak, Artur 
Grottger, Henryk Rodakowski i Szczęsny Morawski. 

Okładka 
powieści
Pobitna  
pod  
Rzeszowem

04
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Gdyby kwiecie – gdyby ziele

Więdną ludzie – nikną rody;

Przeszłość się pomostem ściele,

By mógł w życie wejść świat młody!

Mądrość Boga tak kazała;

A mądrości cześć i chwała! – 

Naszą Polskę duch ciemnoty

Chciał przed czasem w grób położyć:

Więc zbrodniami nazwał cnoty,

Kazał się przed jarzmem korzyć;

Obok wolności świątnice

Powystawiał szubienice! –

Żywcem matkę w grób pochował,

A kwilącą dziatwę zabił

Lub w ciemnościach poprzykował,

Lub do wspólnej zbrodni zwabił. –

Na mogiłach wojowników

Legły groby męczenników. – 

16 Album zwiedzających zbiór rycin Aleksandra Batowskiego 1846–1860, Lwowska Naukowa Biblioteka im.  
W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 4. Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich, 
dział (opys) 1, sygnatura oryginału: 1475, sygnatura Ossolineum: DE–16136, skan 15. 

 Album i cytowane poniżej listy znajdujące się we Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka NAN 
Ukrainy zostały skopiowane i udostępnione przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu na 
mocy umowy z 2003 r. pomiędzy Ossolineum a Biblioteką im. Stefanyka we Lwowie, umożliwiającej dostęp 
do przechowywanych tam polskich kolekcji.

Wtedy kilku naszej braci

Jęło się pamiątki zbierać:

By się – gdy wróg matkę traci –

Dziatwie było w czym przezierać,

By wzór cnoty i nauki

Miały z czego czerpać wnuki. – 

Bóg łaskaw na sługę swego, 

Powołał mnie na kapłana

Tej świątyni – grobu tego,

W którym Polszcza pochowana

Wraz [z] swą dziatwą: z hetmanami,

Z męczenniki i Piastami. –

Nieraz smutne jej westchnienia

W mojej duszy się odbiły – 

Dziś w radosne uniesienia – 

Smutki – jęki – się zmieniły.

Boże, wieczna Tobie chwała!

Nasza matka zmartwychwstała!

W marcu [1]84816

Jak ważna w  odczuciu Morawskiego była praca w  Ossolineum, świad-
czy przypisanie pełnionemu przez siebie obowiązkowi kustosza godności 
kapłana strzegącego świątyni nauki, tradycji i  pamięci o  dziejach narodu. 
Tak postrzegał swoją pracę nie tylko w czasie pobytu we Lwowie, ale i póź-
niej na Sądecczyźnie. Nazwany przez Barycza społecznym konserwatorem 
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zabytków17, był Morawski strażnikiem 
przeszłości przeciwstawiającym się tym, 
którzy bezmyślnie niszczyli narodowe 
pamiątki, nawołującym do zachowania 
cennych zabytków i niezastępowania ich 
współczesnym kiczem. Walkę tę prowa-
dził przede wszystkim na łamach kra-
kowskiego „Czasu”, gdzie ochronie sta-
rożytności poświęcił w latach 1852–1862 
kilkanaście artykułów.18 

Okres lwowski był wyjątkowo 
korzystny dla rozwoju intelektualnego 
i  artystycznego Morawskiego, który nie 
tylko opiekował się zbiorami, ale debiu-
tował w wielu dziedzinach sztuki. Wtedy 
to po raz pierwszy objawił się jako: 

- archeolog (rozprawa Rzut oka na 
szczątki grodu niegdyś zwanego Pleśnisko, 
1847), 

- krytyk (Uwagi nad wystawą obrazów 
malarzy krajowych we Lwowie r. 1847), 

- pisarz (Małanka, 1848; Pobitna pod 
Rzeszowem, 1850, wydanie niepełne), 

- historyk (Materiały do konfederacji bar-
skiej, 1851), 

- malarz historyczny (m.in. Czambuł tatar-
ski, Po Tatarach, Zienowicz pod Chocimiem, 
Sahajdaczny pod Szczekocinami), 

17 H. Barycz, Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich, dz. cyt., s. 353.
18 W artykułach tych podejmował następujące tematy: 

* opis zabytków (Gród ś[w]. Kunegundy. Groby Lipskich z Lipia, 1855),
 * troska o ocalenie dokumentów i architektury (Wiadomości tyczące się klasztoru u grobu ś[w]. Kunegundy 

w St[arym] Sączu, 1856; Malarstwo kościelne starodawne i nowe, 1857; Smutne dzieje archiwów naszych, 1857; 
Szkoda tych pamiątek!, 1858; Badaczom i miłośnikom dziejów!, 1859; Matki dziejów polskich prośba do kuzy-
neczki cywilizacji zamieszkałej w Tarnowie, 1860; Pamiątki starożytne w Sądeczyźnie [!] przecież ocalone, 1862), 
* sprawozdania z prowadzonych studiów nad dziejami Sądecczyzny oraz postępów wydawniczych (Nieco 
o sądownictwie dawnem u nas, 1859; Sądeczyzna, 1862; Monografia Sądeczyzny, 1862). 

Album
Zwiedzających
Zbiór rycin
Aleksandra
Batowskiego

05

Wpis  
Szczęsnego
Morawskiego
w Albumie
zwiedzających

06
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Jednocześnie Morawski był aktywnym uczestnikiem lwowskiego życia 
kulturalnego i  towarzyskiego.19 I wtedy właśnie, gdy wykazał się talentem 
w wielu dziedzinach, kształtował swoją drogę artystyczną i naukową, został 
zwolniony z Ossolineum. Barycz przypuszcza (brak jest źródeł na ten temat), 
że powodem zwolnienia Morawskiego w połowie roku 1851 była prawdopo-
dobnie zmiana polityki władz austriackich po klęsce Wiosny Ludów i usuwa-
nie z urzędów wszystkich Polaków myślących i czujących narodowo.20 Po utra-
cie pracy Morawski jeszcze rok mieszkał we Lwowie. Miasto opuścił dopiero 
w połowie 1852 roku, gdy nagle zachorował na woreczek żółciowy. Wrócił 
do rodziców do Rzeszowa. Tu do cierpień fizycznych dołączyła się depresja, 
powodując niemożność podjęcia jakichkolwiek zajęć („robić nie mogłem nic, bo 
każda praca, choćby i niedługa, sprowadzała bolesne tamowanie obiegu krwi”). 
Dla rekonwalescencji udał się do swego brata Adama, właściciela górskiej wioski 
Kamionka Wielka pod Nowym Sączem. Nowy kraj, ludzie i stosunki spodobały 
mu się.21 Miała to być przerwa, po której planował powrót do Lwowa. Z pew-
nością nie przypuszczał, że z Sądecczyzną zwiąże się na ponad czterdzieści 
lat, aż do śmierci w 1898 roku.

19 H. Barycz, Szczęsny Morawski regionalista sądecki, dz. cyt., s. 325–340.
20 Tamże, s. 341–343.
21 Tamże, s. 345.

Lwów 07
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Cierpienia fizyczne, które zmusiły Morawskiego do wyjazdu ze Lwowa, 
musiały być dotkliwe, bo wspominał o nich w swoich tekstach wiele razy, 
nawet kilkadziesiąt lat później. Chorobę z 1852 roku przywołał m.in. w roz-
mowie z  lekarzem Stanisławem Oleksym, z którym w  latach sześćdziesią-
tych XIX wieku wybrał się na wycieczkę w Tatry, stwierdzając, że z dotkli-
wych dolegliwości uzdrowiła go czysta górska woda i fizyczny ruch:

Pomnij, co ja się to naskawęczał22, przyjechawszy w  góry umierać! Już mnie 

przecie umorzyli raz i  nekrolog (nawet dość życzliwy) wypisali w  „Czasie”… 

a ja porzuciwszy waszą kuchnią [!] łacińską, i nawet „deptaki” wasze kąpielne, 

dopiero gdym jął, chodząc i jeżdżąc po górach w pocie czoła, popijać słonawą 

„Cykiełkę”, a po niej zwykłą wodę z źródeł i krynic tatrzańskich, sam patrzałeś, 

jak wyzdrowiałem, bez was, lekarzy!…23

W podobnym tonie pisał do swojej siostry Gabrieli w  liście z 9. lipca 1861 
roku, chwaląc piesze wędrówki po górach, proste jedzenie oraz balsamiczne, 
uzdrawiające górskie powietrze:

Ja zaś za największą sobie przyjemność życia liczę to życie w górach i właśnie 

wybieram się w Tatry od węgierskiej strony. 14go rad bym wyruszył sam lub 

tylko we dwóch, bo to najlepiej. [...]

– Dla mnie jedna praktyczna rozrywka, [na] którą sobie pozwalam, to są góry: 

zdrowe i tanie! Tak jak my ich tu umiemy zwiedzać!! – [...]

Ogółem widzę, że mi te góry służą i  to przecudne powietrze, i  te wody, 

i  owsiane placki. Tylko żętycy nie lubię, bo i  tak tłustości mam dosyć, a  nie 

pragnę jej wcale.24

W „Dzienniku Polskim” w roku 1871 jeszcze raz opisał okoliczności towarzy-
szące opuszczeniu Lwowa i rozterki związane z koniecznością zmiany życia, 
porzucenia cichych i bezpiecznych archiwów na rzecz obcej mu aktywności 
rolniczej:

22 Skawęczeć (gwar.) – narzekać, stękać, niedomagać, skarżyć się na dolegliwości.
23 W Tatry – Na szczyt Łomnicy, s. 66–67.
 Pełny opis bibliograficzny tego i innych cytatów z wycieczek w Tatry oraz Beskid Sądecki i Niski znajduje 

się w Wykazie skrótów.
24 Lwowska Naukowa Biblioteka, tamże, dział (opys) 2, sygnatura oryginału: 163 (1861), sygnatura Ossolineum: 

DE – 19079, skany 5,6.
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Przed lat 20, gdym opuszczał Lwów, nie było mi żal niczego: ani Pełtwi25, ani 

kawiarń, ani dyrekcji policji… niczego zgoła! Bom wyjeżdżał z kolką w boku 

prawym, za poradą lekarzy, jako dziś widzę rozumnych, którzy mówili: 

Odsiedziałeś sobie wątrobę, vena portae26 czasem przyciśniona tamuje obieg 

krwi; jedź w góry, chodź, ruszaj się, to możesz żyć, inaczej, bratku, pójdziesz 

za rysownikiem Kurowskim, wychodźcą z 1831! – który na to samo umarł we 

Lwowie.

Jechałem więc dosłownie siać owies tuż za górą od Łabowej!27

Jednej przecie rzeczy żal mi było opuścić: archiwów grodowych! – Żaliłem 

się przed tymi, co znali żal podobny, co wiedzieli, że dzieje narodu naszego 

tam! leżą rozsiane przez wieki – a wschodzą skąpo, tak skąpo! Bo jak to będzie 

wysiedzieć w górach zimnych na owsie bez obroku duchowego, bez źródeł dzie

jowych?… myślałem sobie. […]

Ja tymczasem łażę, później chodzę, w  końcu biegam po górach, kniejach, 

i puszczach: Pokochałem te góry skaliste, te puszcze odludne i dzikie!28

Morawski zresztą był dość słabego zdrowia, w co trudno uwierzyć, patrząc 
na jego pracowitość i dorobek naukowy oraz artystyczny. W różnych miej-
scach wspomina on o  następujących trapiących go schorzeniach: gruźlicy, 
która zmusiła go do przerwania studiów prawniczych we Lwowie i powrotu 
do rodziców, kamieniach nerkowych, na które cierpiał całe życie, depresji 
po utracie pracy w Ossolineum. W liście do Gabrieli wspomina o przebytej 
cholerze i uporczywym bólu zębów. Z innych publikacji wiadomo również, że 
cierpiał na gościec i miał kłopoty ze wzrokiem. 

Góry, gdzie Morawski przyjechał umierać, nie tylko nie stały się jego gro-
bem, ale pomogły mu wrócić do sił fizycznych oraz do działalności artystycz-
nej i naukowej. Początkowo pisarz utrzymywał się z dzierżawy gospodarstw, 
ale stopniowo poświęcał się badaniom historii regionu. Mieszkał w majątku 
brata w  Kamionce Wielkiej, potem w  Stroniu koło Limanowej, Świdniku, 

25 Pełtew – rzeka przepływająca przez Lwów, lewy dopływ Bugu.
26 Vena portae, vena portae hepatis (łac.) – żyła wrotna wątroby, naczynie doprowadzające krew do wątroby.
27 Łabowa – wieś gminna w powiecie nowosądeckim.
 W taki sposób Morawski określił położenie Kamionki Wielkiej, należącej do jego brata Adama.
28 Zielono w głowie! Sprzeczka o mosty i drogi krajowe, „Dziennik Polski” 1871, nr 344, s. 1.
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wreszcie w  Starym Sączu.29 Pozostawił po 
sobie wiele dzieł historycznych, m.in. dwu-
tomową Sądecczyznę (Kraków, 1863–1865) 
i  Arian polskich (wydanie pośmiertne Lwów, 
1906, dodatek 1908), a  także wiele utwo-
rów literackich, m.in. powieści historyczne: 
Po jantar (bursztyn). Wyprawa rzymska do 
ujścia Wisły z rozkazu cezara Nerona, Kraków, 
1894; Perepietyha (Prześpiewna) kniahini na 
Ukrainie, Kraków, 1894. Wydał również bez-
cenne opisy życia obyczajowego, zróżnicowa-
nia społecznego czy etnograficznego mieszkańców regionu i, interesujące 
nas w  tym szkicu, unikatowe opisy sądeckiej przyrody, zawierające wiele 
dowodów na prawdziwe zauroczenie sądeckim krajobrazem, zapachem 
powietrza, dźwiękami, fauną, florą, a nawet światłocieniem.

Pierwsze korespondencje

Korespondencje wysyłane do czasopism 
zaraz po osiedleniu się na Sądecczyźnie nie 
zawierały jeszcze szczegółowych opisów 
sądeckiej przyrody. W lwowskim „Telegrafie” 
Morawski zamieszczał informacje zatytuło-
wane: Z  Sądeckiego, Z  Sącza, Z  Sandeckiego. 
Pisał o  wszystkim, co się wokół niego 
działo i  co było tematem codziennych roz-
mów: o  braku śniegu, zimowej suszy, nie-
dostatku paszy; o  kradzieżach i  pożarach 
(w  Podegrodziu, Zabrzeży); o  samobójstwie 
furmana w Męcinie; o przemocy fizycznej chłopa z Przyszowej wobec żony; 
o  mieszkańcu Długołęki, który zamiast krowy kupił na targu klawikord; 

29 W Starym Sączu mieszkał u rzeźnika Jana Jaglarza od 1857 roku i został przyjęty do prawa miejskiego 
w 1861 roku. – J. Dybiec, Stary Sącz w epoce autonomicznej (1860–1918), [w:] Historia Starego Sącza od czasów 
najdawniejszych do 1939 roku, pod red. H. Barycza, Stary Sącz, 2007, s. 249.

List  
do siostry
Gabrieli

09

Portret
Szczęsnego
Morawskiego

08



20

Agata Tobiasz jZakochany w górach i lasach...

o  rodzinie z  Siedlec, która z  głodu zjadła psa sąsiadowi; o  włóczęgach, 
żebrakach, podpalaczach; o czarnej ospie, febrze; o podatkach i cenie pro-
duktów rolnych; o  życiu kulturalnym okolicy, teatrze amatorskim, balach 
charytatywnych (w  Limanowej). Zamieszczał także zasłyszane ciekawostki 
(o  kaznodziei-pijaku, który domagając się od przełożonego wódki, zaczął 
kazanie żądaniem: gorzały, i  wybrnął z  tego, dodając słowa: gorzały serca 
ludzkie miłością do Pana Boga30). Dzielił się również z  czytelnikami swo-
imi planami reformatorskimi, opisując korzyści płynące z uprawy owoców 
i zachęcając do zakładania nowych sadów (Nie trzeba żałować drzew starych 
wycinać, które podły owoc rodzą), i namawiając do produkowania jabłecznika 
i gruszecznika.31 W 1854 roku w siedmiu odcinkach zrelacjonował przebieg 
sądeckich kuligów; zanotował piosenki i mowy wygłaszane podczas zabaw 
w Kamienicy, Tylmanowej, Grybowie i Tęgoborzy.

Tematem, który szczególnie go zainteresował, były wilki. Pisał 
o  nich zarówno w  krakowskim „Czasie” (1853), jak i  w  „Telegrafie” (1854). 
W Korespondencji myśliwskiej ze Sandeckiego zamieszczonej w „Czasie” przed-
stawił wieś Boguszę, siedlisko wilków: O ćwierć milki [od Kamionki – A.T.] 
bowiem jest sławne gniazdo i matecznik wilczy, Bogusza, góra lasami zarosła. 

30 Zdarzenie prawdziwe, „Telegraf” 1853, nr 79, s. 316.
31 Nieco o ogrodnictwie, „Telegraf” 1853, nr 18, s. 70. 

Napaść
wilków 10
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Tam się wywodzą, tam rosną i talenta swe rozwijają. A posiadają ich dwa: wokal-
no-muzyczny i łowczy.32 Rozzuchwalone wilki napadały na domowe zwierzęta 
w biały dzień. Bały się ich zarówno dzieci, pilnujące na łące bydła, jak i psy. 
Z kolei w korespondencji do „Telegrafu” pt. Lupologia33 z humorem przedsta-
wił polowanie na wilki w Zbludzy. Zakończyło się ono wygraną wilków, któ-
rych nie tylko myśliwi nie odstrzelili, ale które pod nosem strzelców zdążyły 
jeszcze porwać we wsi gęsi. Morawski dowcipnie również pisał o swoistym 
zamiłowaniu wilków do muzyki. Temu muzycznemu upodobaniu drapież-
ników przypisywał swe ocalenie powracający z karczmy grajek, odstrasza-
jąc żarłoczne bestie grą na skrzypcach przez całą drogę do domu. O swoim 
udziale w polowaniu na wilki Morawski opowiadał dziesięć lat później swo-
jej siostrze Gabrieli, wyznając w  liście: Ja teraz zdrów. Pod zimę małom nie 
kiwnął i znowu tak niespodzianie. Byłbym skawęczał Bóg wie dokąd, ale mnie 
wzięli w góry na polowania, z początku pomału, a wkrótce 3 dni ciągle na wilki 
ponad Szczawnicą na tych górach. Wilka nie ubiliśmy, ale ja wrócił zdrowiuteńki, 
a myśleli ci, co mi odradzali, że mnie w trumnie przywiozą. Zahartowałem się też 
na całą zimę i dobrze mi z tym było.34 

W  żadnym z  przywołanych tekstów publicystycznych nie ma jeszcze 
szczegółowych opisów miejscowości, przyrody czy drapieżnych zwierząt. 
Pojawiają się jedynie nazwy. Przyroda sądecka wkroczyła do koresponden-
cji Morawskiego właściwie dopiero w  roku 1855, gdy w „Czasie”, a  potem 
w „Nowinach” i „Kraju” opublikował szereg obrazków poświęconych proble-
mom trapiącym mieszkańców Sądecczyzny, a bohaterowie osadzeni zostali 
w konkretnym krajobrazie. Opisane zostały okolice Słowikowej (Obrazek siel-
ski z Sandeckiego, 1855), Kamionki Wielkiej z Mystkowem i Cieniawą, wzgórza 
Paszyna, Librantowej, Królowej (Czysto gardłowe sprawy, 1855; Chłopczyna 
prorok, 1856), Czarny Potok (Czarownica, 1855), Stary Sącz (Gród ś[w]. 
Kunegundy, 1855), Binczarowa (Dywidenda w Bieńczarowej, 1856), Tylmanowa, 
Łącko (Poświęcenie walcowni żelaza w Tylmanowej, 1860), Niskowa (Obrazek 
wiejski, 1868), Barcice (Dziura w moście, 1868), las w pobliżu Krynicy (Zima 
w górach, 1871). Obrazki te ukazywały piękno Sądecczyzny, jej niezwykły kra-
jobraz, bogactwa mineralne, zagospodarowane wioski, sady, urodzajne pola. 

32 Korespondencja myśliwska. Ze Sandeckiego, „Czas” 1853, nr 265, s. 2.
33 Lupologia, „Telegraf” 1854, nr 7, s. 52–54; nr 8, s. 60–61.
34 Lwowska Naukowa Biblioteka, tamże, sygnatura oryginału: 163 (1861), sygnatura Ossolineum: DE – 19079, 

skan 6.
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Często świadomie Morawski wprowadzał kontrast między ułomnością cha-
rakterów ludzkich a niezwykłością i nieskazitelnością natury sądeckiej po to, 
by podkreślić jej urok, niepowtarzalność, a niekiedy wręcz sakralność.

Wycieczki w góry

Najpiękniejsze obrazy przyrody Morawski zawarł w  relacjach z  wycieczek 
górskich, które odbywał zarówno w celach utylitarnych, jak i czysto rekre-
acyjnych. Z rozrzuconych tu i ówdzie informacji wnosić można, że wypraw 
było wiele, ale zrelacjonował jedynie niektóre z  nich. Faktem jest jednak, 
że schodził nie tylko Beskid Sądecki, Beskid Niski, Beskid Żywiecki, ale 
i Pieniny, i Tatry.

W  drugiej połowie lat pięćdziesiątych Józef Szalay, właściciel uzdrowi-
ska w Szczawnicy, zaprosił Morawskiego do współpracy w przygotowaniu 
wydawnictwa pt. Album szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca w dwu-
dziestu czterech widokach rysowane z natury (Kraków, 1858). Szalay zamieścił 
dwadzieścia cztery obrazy mające reklamować Szczawnicę i jej okolice, nato-
miast Morawski napisał towarzyszący ilustracjom tekst, składający się z kilku 
części zatytułowanych: Pioniny35; Cmentarz Czerwonego Klasztoru. Lubownia. 
Podoliniec; Szczawnica–Frydman–Czorsztyn–Niedzica. Pisarz zawarł tu dane 
geologiczne, historyczne, topograficzne, przywołał też legendy o św. Kindze. 
W  tekście znajduje się również ciekawa relacja z  wycieczki szczawnickich 
kuracjuszy, w  której wziął udział i  Morawski. W  opisie spływu Dunajcem 
wspomniał swoje wcześniejsze pienińskie wyprawy.36 Mimo iż jednemu 
z wycieczkowiczów oddał swój pseudonim literacki (Arbuzowski37), usunął 
się w cień i nie zapisywał podmiotowych wrażeń, bo celem było zareklamo-
wanie uzdrowiska i pokazanie gamy atrakcji, jakie czekały na potencjalnych 
szczawnickich kuracjuszy. Zwracał się więc do nich nieustannie i propono-
wał sposób zwiedzania, a nawet przeżywania oglądanych widoków. Używał 
bezpośrednich zwrotów: mijasz, stój, schodzisz, dosiadasz, nie bójcie się… 

35 Pioniny – ta nazwa Pienin była bardzo popularna w XIX wieku.
36 Między innymi porównywał odgłosy wystrzałów na wiwat z  moździerza z  grzmotami burzy, którą na 

podobnej tratwie przeżył poprzednim razem.
37 Zgodnie z dziewiętnastowieczną tradycją Szczęsny Morawski używał pseudonimów literackich. Publikował 

pod następującymi pseudonimami: Dr Jugo, Bartłomiej Harbuzowski, Bartłomiej Arbuzowski, Arbuzowski, 
Bonifacy Arbuzowski, K. Gazda, K. G., S. M., M., B.A.
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W opisach przyrody dominują wrażenia słuchowe: szmer potoku i szum jodły 
dobiegające turystów podążających w  stronę zamku świętej Kingi, łoskot 
strumienia, skwir kołujących nad górami sokołów, huk fal i głos moździerza, 
z którego górale strzelali ku uciesze kuracjuszy. Obrazy pejzażu przesuwają 
się jak filmowe kadry: droga wzdłuż potoku do ruin, zwaliska zamku, pieniń-
skie zioła i kwiaty, spływ Dunajcem, odpoczynek na nadbrzeżnych głazach. 
Na tym tle mocno brzmi wyeksponowana cisza, wśród której turyści zajęli 
swe miejsca na tratwie, bo, zdaniem Morawskiego, człowiek wobec maje-
statu gór mógł tylko zamilknąć, o czym zresztą pisarz wielokrotnie napomy-
kał w swych wspomnieniach z innych górskich wypraw. W opisie pienińskiej 
przyrody autor wielokrotnie wskazywał wprost na Boga jako Stwórcę tego 
piękna: 

A jakżeż to piękny ten świat Boży na Pogórzu naszym! Mchami porosły szczyty, 

niżej zioła i krzewy, kosodrzewina, lasy szpilkowe, hale i listne drzewa; a w rów

ninkach owiesek i żytko jare, i kapusta, i co zresztą Bóg dał. A wszystkie pagórki 

i skały wonieją od macierzanki, a wonne powietrze takie świeże, takie czyste, 

a ta woda taka przezroczysta, taka czystomodra, a te skały takie rumiane albo 

Pieniny11
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jeżeli tylko szare, to za to takie malownicze, tak śmiałopionowe; – że patrzeć 

na to wszystko w samotności, w rozmyślaniu, to aż się samo kolano ugina: aby 

klęknąć i dziękować Stwórcy za tak piękny świat podgórski.38

Podobna wdzięczność Bogu za piękno świata wybrzmiewa w opisach pejzaży 
beskidzkich i tatrzańskich, gdzie autor jednoznacznie objawiał się jako zwo-
lennik teorii kreacjonistycznej.

Oprócz wycieczki w Pieniny Morawski zrelacjonował beskidzkie wędrówki 
odbywane w towarzystwie Wawrzyńca Firganka, nadleśniczego i  łowczego 
kameralnego, z  którym zaprzyjaźnił się po zamieszkaniu w  Starym Sączu. 
Wypraw tych było wiele, zostały relacje z  trzech. Ponieważ Firgankowi 
zawdzięczał dużo, warto w  tym miejscu krótko przywołać pozostawiony 
przez Morawskiego obraz tego leśniczego. Łowczy pomagał mu rozeznać 
drzewostan, co było ważne dla Morawskiego przy redagowaniu szkicu 
Puszcze i  knieje podgórskie w  wiekach średnich (Kraków, 1866). Firganek 
wspierał go również w pracach nad Sądecczyzną, wskazując ślady zamków 
i ucząc topografii terenu. Motywował go do fizycznej aktywności, niezbędnej 
przy leczeniu przewlekłych schorzeń. Postaci Firganka poświęcił Morawski 
w swoich tekstach kilka fragmentów będących swoistym hołdem i wyrazem 
wdzięczności za pomoc i wiedzę, którą nadleśniczy się z nim dzielił. Za przy-
jaźń i wspólnotę zainteresowań dziękował mu między innymi w sprawozda-
niu z wyprawy do Żywca na zjazd leśników w 1865 roku:

38 Szczawnica–Frydman–Czorsztyn–Niedzica, [w:] J. Szalay, Album szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca 
w dwudziestu czterech widokach rysowane z natury, tekst Sz. Morawski, Kraków, 1858, z. 3, s. 2.

Poprad 12
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[Wawrzyniec Firganek – A.T.] toć to dla badacza dziejów drużba nie lada! Na 

niebie zna Boga, na ziemi zna lasy i  góry! A w górach i  lasach, którym łow

czuje, co kamień – to dzieje, co góra – to gródek39, co leśny40 – to podanie!! – 

Więc też samowtór41 zdeptaliśmy one styki koronne ponad źródliska Topłej42 

rzeczki. On śledząc szkód leśnych i przeglądając gazdowanie leśne; ja śledząc 

słynnego castrum galis43 i innych grodów, i obozowisk. On masę drzewa rosną

cego oblicza na miarę kubiczną, zapisuje drzewostany, kędy co być powinno, 

kędy co jest; – ja śledzę nazw górskich, leśnych i  łowieckich, a za nazwą rad 

bym odgadł drzewostany za czasów Jagiełły przynajmniej, jeżeli nie za Piastów 

– śledzę zabytków przeszłości i  odwiecznych pni cisowych. – I  dobrze nam 

tak samowtór razem! bo jeden drugiemu nie przeszkodzi, a  oba gdyby dwu 

duchów w starej wierzbie – zakochani w górach i lasach.44

W  innym zaś miejscu tak pisał o  wzajemnej harmonii i  pokrewieństwie 
odczuć, niezastąpionych w czasie wspólnych wypraw:

Pokrzepieni szliśmy dalej samowtór, z początku milcząc, potem rozmawiając, 

to o dziejach gór tych, to o ich przyrodzie roślinnej i zwierzęcej: gdyż Firganek 

był leśnikiem i przyrodnikiem jakich mało, a ciekaw dziejów ludzkości. Bardzo 

nam też było dobrze obydwom, że nam nikt nie przeszkadzał w  rozmowie 

poważnej. Tak doszliśmy na Runek.45

Z Firgankiem łączyły go również zainteresowania językoznawcze. Morawski 
wszędzie doszukiwał się wpływów kultury fenickiej na język polski. Z kolei 
Firganek prowadził walkę o  to, aby w  leśnictwie stosowano, zamiast nie-
mieckiego nazewnictwo polskie. Wydał on w 1872 roku w Krakowie własnym 
nakładem rozprawę Nieco o słownictwie i treści leśniowiedztwa. We wstępie 
wyznał, że od dzieciństwa był przejęty duchem mowy ojczystej i wreszcie, po 
trzydziestu latach, doczekał się nakazu mówienia i pisania o rzeczach leśnych 

39 Gródek – tu: ruiny zamku obronnego.
40 Leśny (daw.) – leśniczy.
41 Samowtór (daw.) – we dwoje, we dwóch.
42 Topła, Topl’a – rzeka we wschodniej Słowacji, płynie m.in. przez Bardiów. Jej źródła znajdują się w Górach 

Czerchowskich (Čergov), graniczących od północnego zachodu na krótkim odcinku z Beskidem Sądeckim.
43 Castrum Galis, castrum Romanum (łac.) – obóz rzymski.
44 Wyprawa do Żywca na zjazd drużyny leśniczej galicyjskiej r. 1865, „Czas” 1865, nr 220, s. 3.
45 W góry i lasy. Beskid Niski, s. 74.
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po polsku. Ponieważ dostrzegł, że leśnicy najczęściej posługują się kalkami 
językowymi z  niemieckiego, przedstawił swoje propozycje nazewnictwa46. 
Wzywał wszystkich leśników do współpracy, zaś do krytyków zwrócił się 
wierszem: mową leśną trudno się bawić.../ Mowy tej wątek pozostał mały:/ Lud 
jej używa – gdzie lasy trwały/ Jam lud podsłuchał – zebrałem słowa/ Wśród 
życia burzy przyjaznej chwili:/ By z zbioru mego powstała mowa,/ Jaką przod-
kowie nasi mówili.47

Pierwsza chronologicznie zrelacjonowana w prasie wyprawa Morawskiego 
i Firganka miała miejsce do Żywca i odbyła się w kilkuosobowej grupie leśni-
czych. Podążyli przez Limanową, Dobrą, Mszanę, Jordanów, Maków i Suchą. 
Widziane po drodze zakłady produkcyjne Morawski przedstawił w tekście 
pt. Wyprawa do Żywca na zjazd drużyny leśniczej galicyjskiej r. 1865. Opisywał 
mijaną drogę, zwracając szczególną uwagę na drzewostan: gościeniec żywiecki 
obsadzon drzewami leśnymi, coraz ładniej, coraz rozmaicie. Lipa, jawor, klon, 
jasion [!], jarzębina, rokita, topol srebrna, dąb itp. mijają zdziwione oko, a jarzę-
bina świeci z dala gdyby jutrzenka zachodu!48 Przedstawił także przebieg spo-
tkania leśników w Żywcu i ich wycieczkę w góry w celu zlustrowania gospo-
darstwa leśnego. Opisów przyrody jest tutaj niewiele, dlatego relacja ta nie 
została zamieszczona w  niniejszej antologii. Autor skupił się na ukazaniu 
wzorcowego zagospodarowania dóbr leśnych, a swoją wypowiedź zakończył 
westchnieniem: Daj, Boże, tej krainie cichej [Sądecczyźnie – A.T.], by się w niej 
krzewiło gospodarstwo jak w Żywieczyźnie [!]49. 

Kolejna wycieczka miała miejsce w  1866 roku w  Beskid Sądecki oraz 
w  Beskid Niski i  została przedstawiona w  dwuczęściowym szkicu W  góry 
i lasy („Rocznik Samborski”, 1891). Część pierwsza, zatytułowana Beskidu koń-
czyny nad Nawojową i  Popradem, jest zapisem wędrówki ze Starego Sącza 

46 Jak bogata była propozycja Firganka niech świadczy zapisana przez niego rodzina wyrazów związana 
z nazwą czynności rąbania: „Rąbacz, rąb! Rąbie, zarąbie, przyrąbie, odrąbie, niedorąbie, przerąbie, dorąbie... 
Gdzie tak rąbie? We wrębie, w przerębie, w niedorębie, w dorębie... Co rąbie? Wyrębinę, przerębinę, nie-
dorębinę, dorębinę; a rąbiąc dalej... Gdzie? We wrębi, w przerębi, w niedorębi, w dorębi, uzyskuje w tychże 
rębiach... Co? Rąbaninę obejmującą pewną ilość... Czego? Wrębizny, przerębizny, niedorębizny, dorębizny, 
Zostawiając po rąbaniu miejsce... Jakie miejsce? Wrębowisko, przerębowisko, niedorębowisko, dorębo-
wisko; uzyskawszy wiele... Czego? Rębowizny. A rąbał według rębności: las rębny, w rębinie, za co otrzy-
mał zapłatę... Jak zwaną? Rąbalne. Rąbał dalej... Jakiem narzędziem? Rąbalnicą... Gdzie? We wyrębie... 
Co rąbał? Wyrębinę, uzyskał wyrębiznę i pozostało wyrębisko, po czym uprzątnięto z wszystkich rębów 
wszelką iznę... Jaką iznę? Rębową. Rozumiem. Uprzątnięto: rębowiznę. A w końcu co jeszcze pozostało? 
Poręba i porębowisko itd.” – W. Firganek, Nieco o słownictwie i treści leśniowiedztwa, Kraków, 1872, s. 3.

47 Tamże.
48 Wyprawa do Żywca, dz. cyt., s. 3.
49 Tamże.
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przez Młodów, Piwniczną, Mniszek, Żegiestów na Pustą Wielką, Runek, 
Wierch nad Kamieniem (Barnowiecki Kamień50), Pisaną Halę, Makowicę, 
Życzanów do Barcic. W  wyprawie wzięło udział sześć osób: trzech leśni-
ków (Firganek, Kłapsia i Staś – uczeń szkoły leśnej), anonimowy urzędnik, 
a także siostrzeniec Firganka – Fedek – oraz Morawski. Część druga relacji 
nosi tytuł Na Beskidu kończynach. Sielanki i jest opisem drogi, jaką Morawski 
z Firgankiem przebyli we dwóch przez Florynkę, Wawrzkę, Czarną, Śnietnicę, 
do Krzyżówki i Roztoki, potem przez Runek i Wierchomlę do Łomnicy. 

Relacji W góry i lasy nie da się przecenić. Mimo iż ukazała się w „Roczniku 
Samborskim” dopiero w 1891 roku, a więc dwadzieścia pięć lat po odbyciu 
wycieczki, dokumentuje obraz Sądecczyzny i sposób jej postrzegania przez 
Morawskiego w  roku 1866. Nikt przed nim nie opisał tak szczegółowo 
wędrówki po Beskidzie Sądeckim. Wprawdzie Beskidy zdeptali geologowie 
(Stanisław Staszic, Ludwik Zejszner), botanicy (Feliks Berdau), ornitolodzy 
(Kazimierz Wodzicki), geografowie (Wincenty Pol), ale pozostawione przez 
nich deskrypcje albo są dziełami naukowymi, albo zawierają jedynie krótkie 
opisy tego zakątka. Wycieczki na okoliczne wzniesienia zalecał kuracjuszom 
w Krynicy lekarz Józef Dietl, ale nie ma ciekawych relacji o tych wypadach 
z  lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych. Interesujące wspomnienie o  eska-
padzie na Jaworzynę Krynicką pozostawił dopiero malarz Wojciech Gerson 
(„Tygodnik Powszechny”, 1881). Na Radziejową wszedł Kazimierz Łapczyński, 
turysta i  szczawnicki kuracjusz, opisując tę wyprawę w  szkicu Lato pod 
Pieninami i w Tatrach (Warszawa, 1866), jednak wycieczka była jednodniowa 
i obejmowała zaledwie jeden szczyt. Po Beskidach wędrował pisarz i malarz 
Bogusz Zygmunt Stęczyński, a swoją wiedzę wykorzystał w Okolicach Galicji 
(Lwów, 1847) i w wierszowanych Tatrach (Kraków, 1860), ale i  tu beskidzki 
krajobraz nie jest centrum opisu, lecz jednym z  wielu obrazów natury 
i architektury. To właśnie Morawski jako pierwszy szczegółowo przedstawił 
Beskid Sądecki, wędrówkę na ogołoconą z  lasów Pustą Wielką, na Runek 
gęsto porośnięty okazałymi bukami, zarysował panoramę z  Wierchu nad 
Kamieniem, skąd podziwiał malownicze rozłożenie wiosek nad Kamienicą, 
z piękną Nawojową, i z leżącym w dali historycznym Nowym Sączem. 

Typowym dla siebie stylem gawędziarza Morawski opowiadał o  spo-
tkanych w  Beskidzie Sądeckim ludziach, o  przeżytych przygodach, ale 

50 W nawiasie zapisano nazwę podaną przez Morawskiego.
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najważniejszym bohaterem tego sprawozdania z  wyprawy była beskidzka 
przyroda. Wędrowiec podziwiał tereny leśne zagospodarowane przez czło-
wieka, jednak chwalił szczególnie te zakątki, gdzie ingerencja ludzka była 
rzadka. Przyroda Beskidu Niskiego zachwyciła go mniej, dlatego skupił się 
raczej na opisie ludzi, obserwując ich charaktery (leniwy Demko i jego ener-
giczna żona), doceniając upór w trwaniu na kawałku biednej roli w zrujnowa-
nej chacie (Jędrzej Świderski) czy przyglądając się dostatniemu życiu Hnata 
Maksymczaka i jego rodziny. 

Morawski opisał też trzy wyprawy w Tatry. Dwie zamieścił w „Dzienniku 
Literackim” (1866, 1867), a trzecią w zbiorze esejów Światek Boży i życie na 
nim (Rzeszów, 1871). Są to kolejno relacje: Wycieczki w góry i lasy. W Tatry –  
Do Piącistawów; Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – Do Czarnego Stawu; Przyroda. 
Góry i lasy. W Tatry – Na szczyt Łomnicy. Pierwszą wycieczkę do Morskiego 
Oka i  Doliny Pięciu Stawów odbył na początku sierpnia razem ze swoim 
przyjacielem Władysławem Walterem ze Świdnika oraz z  księdzem B.51, 
(prawdopodobnie) dziekanem nowotarskim. Druga wyprawa, tym razem nad 
Czarny Staw, miała miejsce już po żniwach i po opuszczeniu hal przez paste-
rzy i  ich owce. Towarzyszyło mu trzech starosądeczan: ksiądz Franciszek, 
wikary w Nowym Targu, ksiądz Waluś, wikary w Szaflarach, i anonimowy stu-
dent prawa. Trzecia wycieczka, ze Stanisławem Oleksym, lekarzem zdrojo-
wym w Krościenku, wiodła na Łomnicę, przez Spisz do Kieżmarku, stąd do 
Szmeksu, gdzie dołączyło do nich pięciu obcokrajowców.

W tatrzańskich relacjach Morawskiego nie ma informacji o roku, w któ-
rym odbywały się wędrówki. Opublikowane zostały w  latach: 1866, 1867 
i 1871. Jednak z sygnałów zawartych w tekstach można wysnuć wniosek, że 
wyprawy te odbyły się kilka lat wcześniej. W opisach dwóch pierwszych eska-
pad pojawia się informacja o schronisku nad Morskim Okiem. Chata wysta-
wiona przez Homolaców, właścicieli Zakopanego, została zniszczona przez 

51 Henryk Barycz uważa, że towarzyszem tej wyprawy był proboszcz z  Podegrodzia, ksiądz dziekan W. 
Grzegorzek (Szczęsny Morawski regionalista sądecki, s. 361). Prawdopodobnie był to jednak ktoś inny, 
o czym świadczy inicjał B. oraz rozrzucone w tekście informacje o tym, że wóz ciągnęły należące do dzie-
kana dwa białe konie, które góralka z Kościeliska często widywała w Nowym Targu. Sam dziekan na widok 
Siklawy tak powiedział: „Ach! jakiż ja szczęśliwy! jakżeż ja wynagrodzony za to, żem tu przyszedł! nie 
żałuję trudu!... Mój Boże! siedm lat jestem dziekanem tej okolicy, tych gór, i nie marzyłem nawet o tym, że 
tu takie cuda boskie…”. Być może wyprawę tę odbył Morawski w towarzystwie dziekana nowotarskiego, 
księdza Bartłomieja Bogdalika, proboszcza w Czarnym Dunajcu od 1851 roku, dziekana od r. 1857. Ksiądz 
Grzegorzek z  Podegrodzia, od początku lat pięćdziesiątych znany taternik, zdobywca Gerlacha (1855), 
został dziekanem (łąckim) dopiero w roku 1867.
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pożar w 1865 roku52, co świadczy, że wyjazd w Tatry na pewno miał miejsce 
przed rokiem 1865. Wyprawa druga, nad Czarny Staw, odbyła się wkrótce po 
zakończeniu w lipcu 1859 r. tzw. wojny włoskiej, w której brał udział ksiądz 
Franciszek Jaglarz, brat właściciela domu, u  którego Morawski wynajmo-
wał mieszkanie. Były kapelan wojskowy został skierowany na placówkę do 
Nowego Targu bezpośrednio po kapitulacji wojsk austriackich. Schematyzm 
Diecezji Tarnowskiej53 zawiera informację, że ksiądz Jaglarz został wikarym 
w  Nowym Targu w  roku 1860. Chronologiczny układ relacji pozwala więc 
wysnuć wniosek, że pierwsza wycieczka do Morskiego Oka mogła się odbyć 
w 1859 r. lub nawet wcześniej, druga zaś nie później niż w 1860 r. Natomiast 
z opisu wejścia na Łomnicę, chronologicznie najpóźniejszego, dowiadujemy 
się, że wspinaczki na szczyt były bezpieczne, odnotowano zaledwie jeden 
śmiertelny wypadek, który miał miejsce w roku 1860 lub 186154. Dodatkowe 
światło na pytanie o  czas odbywania wypraw w Tatry rzuca cytowany już 

52 Następne schronisko wybudowane zostało przez Towarzystwo Tatrzańskie dopiero w 1874 roku.
53 Schematismus Universi Vener. Cleri Dioeceseos Tarnoviensis (1860), s. 134. 
54 O  tym tragicznym wydarzeniu wspomina Józefa Śmigielska, pisarka i  podróżniczka, odbywająca swą 

podróż w  1861 roku, pisząc: „Chociaż przybywszy do Szmeksu byliśmy prawie u  stóp Łomnicy, jednak 
nie zapragnęliśmy wdzierać się na jej szczyt najwyższy z pasma wschodnich Tatrów. Tylko co przed nami 
przedsięwziął był tę wycieczkę jakiś student z Węgier, a przeskakując nierozważnie po stromych urwi-
skach, wpadł w przepaść i właśnie spotykaliśmy ludzi, którzy wracali z bezowocnych poszukiwań jego ciała 
gdzieś poszarpanego między ostrzem skał nagich i gęstwiną zarośli. Trzeba wyznać, że te szczegóły nie-
pomiernie ostudziły nasz zapał do niespodziewanych przygód podróży.” – J. Śmigielska, Podoliniec i Stary 
Sącz. Urywek z notat podróży w Tatry, „Kółko Domowe” 1861, lipiec, s. 98.

Widok
z Jaworzyny
na Tatry

13
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list Morawskiego do Gabrieli z 1861 
roku, w którym zwierza się siostrze, 
że 14 lipca wybiera się w  Tatry od 
strony węgierskiej. Chodzi prawdo-
podobnie o  zrelacjonowaną póź-
niej trzecią wyprawę – na Łomnicę. 
Żałować należy, że Morawski nie jest 
wymieniany w  literaturze tatrzań-
skiej wśród podróżników odwiedza-
jących Tatry55, bo zasłużył na pamięć 
o  swoich wyprawach w  góry odby-
wanych na przełomie lat pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych XIX wieku. 

Kiedy mówi się o  wędrówkach 
Morawskiego, nie można pominąć 
też jego licznych wypraw w  poszu-
kiwaniu informacji i  dokumentów, 
kiedy przeszukiwał archiwa, zbiera-
jąc materiały do przygotowywanych 

rozpraw o  arianach, konfederatach czy dziejach podgórskich zbójników. 
Szukając dokumentów o dziejach arian w Polsce, dotarł przed rokiem 1859 
do wielu miejsc. Są to wioski i miasta dzisiejszych powiatów:

- nowosądeckiego (Chomranice, Jakubkowice, Łososina, Podegrodzie, 
Rożnów, Tęgoborze, Tropie, Wielogłowy, Zbyszyce), 

- limanowskiego (Męcina, Przyszowa, Rybie), 

- bocheńskiego (Łapanów, Rajbrot, Trzciana, Żegocina), 

- brzeskiego (Tymowa), 

- suskiego (Tarnawa),

- proszowickiego (Gruszów), 

- wielickiego (Gdów), 

- tarnowskiego (Lichwin, Tuchów), 

- dębickiego (Brzostek). 

55 Nie wspomina o nim Jacek Kolbuszewski w swojej monumentalnej publikacji Tatry w literaturze polskiej 
1805–1939 (Kraków, 1982), nie został też odnotowany w Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej Zofii Radwańskiej-
Paryskiej i Witolda Paryskiego (Poronin, 1995).

Portret
Szczęsnego

Morawskiego
14
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Na rok 1859 zaplanował zaś objazd kilkunastu innych miejscowości, m.in. 
Limanowej, Ujanowic, Lipnicy Murowanej, Czchowa, Bruśnika, Bobowej, 
Krużlowej, Wilczysk.56 Zdobyte wtedy wrażenia i wiadomości spożytkował, 
drukując w latach sześćdziesiątych w „Dzienniku Literackim” Obrazki miast 
i miasteczek niektórych. Przedstawił tam Nowy Targ, Nowy Sącz, Stary Sącz, 
Grybów, Bobową, Ciężkowice, Gorlice, Wiśnicz, Tarnów, Rzeszów i  Lwów. 
Dzielił się swoimi odczuciami, przedstawiał osobliwości, ludzi, czasem histo-
rię, i  choć informacji o  przyrodzie i  ciekawych obrazów sądeckiej natury 
tu nie znajdziemy, to warto pamiętać, że Morawski przez współczesnych 
postrzegany był jako unikatowy znawca terenu, o  czym świadczy między 
innymi notatka zamieszczona w „Czasie”: Znany jest p[an] Morawski naszej 
publiczności z wielu talentów: wiadomo, że całą Sandecczyznę, w której ciągle 
przebywa, zeszedł i stropił od miejsca do miejsca, od miasta do miasta, od wsi do 
wsi, od góry do góry, od rzeki do rzeki itd. – wiadomo, że żadnej sposobności nie 
opuścił, z której by czegoś nie wyniósł w spotkaniu się z ludem, napisem, cegłą, 
kamieniem, jaki kiedyś do budowy należał [...].57 

Prześledzenie relacji z wypraw w góry pozwala ustalić, jakie było menu dzie-
więtnastowiecznych wędrowców i z jakim ekwipunkiem wyruszano w drogę. 
W  Beskidzie Sądeckim czy Niskim podstawę wyżywienia Morawskiego 
i  jego towarzyszy stanowił chleb, ziemniaki, placki jęczmienno-ziemnia-
czane, a  także gotowane jajka. Chleb zabierano z  domu lub kupowano 
w napotkanych karczmach oraz u gospodarzy, gdzie zatrzymywano się na 
nocleg. Morawski odnotował różne smaki i gatunki chleba: kramski, z kmin-
kiem, grybowski. Chleb spożywano ze słoniną, bryndzą, masłem i  łatwymi 
do transportu jajkami gotowanymi na twardo. Na ciepłe posiłki, podawane 
w chatach podległych Firgankowi leśników, składały się gotowane ziemniaki, 
kapusta, rosół z kury czy królika. W Tatry wyruszano z prowiantem zamó-
wionym m.in. w karczmie w Nowym Targu – pieczoną baraniną z czosnkiem, 
gulaszem, a na Łomnicy posilano się polską kiełbasą i indykiem pieczonym 
przez Reinerową, właścicielkę kurortu w Szmeksie. Kupowano też u górali 
napotkanych na halach oscypki i żętycę. Nieodłącznym napojem była her-
bata, a  właściwie czaj – herbata z  dodatkiem rumu. Alkohol ten, noszony 
w butelce, często był narażony na utratę – rum powierzony Firgankowi wylał 

56 Badaczom i miłośnikom dziejów!, „Czas” 1859, nr 231, s. 1.
57 [Anonim], Nowe książki, „Czas” 1864, nr 128, s. 2.
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się, a butelka, którą opiekował się ksiądz Walenty, rozbiła się. Z mocniejszych 
trunków pito pomarańczówkę, czerwone wino i wódkę. Raczono się również 
kawą. Morawski, wyruszając w  góry zabierał ze sobą skowarek – blaszany 
czajniczek do gotowania wody i parzenia herbaty w warunkach polowych, 
blaszane kubki, a czasem nawet kawiarkę. W Poroninie pożyczył od księdza 
plebana samowar. Towarzysze autora Sądecczyzny dodatkowo zaopatrzeni 
byli w wielofunkcyjne noże, zapałki, tytoń, fajki, cygara. W drodze posilano 
się zrywanymi borówkami, smakowano górską wodę, a tatrzański śnieg zale-
wano pomarańczówką, uzyskując swoiste lody. 

Morawski na wyprawy zabierał zawsze jedwabne chusteczki, którymi 
w  czasie chłodu chronił swe gardło. Posiadał też zatrzymujące ciepło 
bibułki, którymi obdarowywał niezaradnych, marznących wędrowców, m.in. 
Prusaków na Łomnicy. Miał parasol (deszczochron), a także specjalny, uszyty 
na wędrówki, lekki, ale ciepły płaszcz oraz czynowane spodnie, chroniące 
go w czasie niespodziewanych zjazdów po zboczu na pośladkach. W czasie 
wspinaczki on i towarzysze podpierali się kijem, a nawet laską pożyczoną od 
Żyda z bukowińskiej karczmy. Bezpieczeństwo zapewniała im broń – kró-
cice w kieszeni (w Tatrach), strzelby na ramieniu (w Beskidach). Bagaże nosili 
w specjalnych torbach myśliwskich, służących również za poduszkę w czasie 
noclegów pod gołym niebem.

Krajobraz zimowy

Prawdopodobnie porą roku, na którą przy-
padł pierwszy dłuższy pobyt Morawskiego 
na Sądecczyźnie, była zima. Pamiętamy, że 
w połowie 1852 r. zachorował i opuścił Lwów. 
Latem krótko przebywał w Kamionce Wielkiej. 
Jesienią wyjechał na Węgry, gdzie się leczył. 
Potem wrócił do rodziców do Rzeszowa, by pod 
koniec roku znowu przybyć do majątku brata. 
Pobytu na wsi nie marnował. Z  jednej strony 
brał udział w  życiu towarzyskim miejscowej 
szlachty, z drugiej wysyłał korespondencje do Tatry zimą 15
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lwowskiego „Telegrafu”, pisma poświęconego wiadomościom miejscowym 
i  zamiejscowym, handlowym, przemysłowym, artystycznym i  zabawie58. Jako 
korespondent działu Z Sandeckiego z kronikarskiego obowiązku odnotowy-
wał przeróżne wydarzenia, w tym bezśnieżną zimę przełomu 1852/1853:

Dopiero 10go stycznia pierwszy śnieg tej zimy zobaczyliśmy w naszej okolicy, 

a  ten zaledwie jeden dzień trwał. Poprzednio mieliśmy mocne mrozy, które 

sprawiły brak wody, z tego powodu młyny, tracze wszędzie stanęły.59

Morawski zachwycił się szczególnie kuligami, organizowanymi przez 
sądecką szlachtę. Brał w nich udział i opisał je w kilku styczniowych nume-
rach „Telegrafu” w 1854 roku. Objawił się jako osoba niezwykle towarzyska, 
lubiąca zabawę, świetny organizator, kilkakrotnie pełniący zaszczytną funk-
cję starosty. 

Do zimy, a zwłaszcza sanny, czuł sentyment do końca życia, czego dowo-
dzi reportaż zamieszczony w „Przeglądzie Rzeszowskim” w  1884 roku pt. 
Z  objażdżki zimowej Dra Jugo. Bohaterem jest Dr Jugo, swoisty alter ego 
Morawskiego, rezygnujący z  wygodnej podróży pociągiem z  Chabówki do 
Nowego Sącza na rzecz lekkich góralskich sanek, dzięki którym przez Nowy 
Targ, Maniowy i Krościenko dotarł do Starego Sącza, podziwiając po drodze 
piękno górskiego krajobrazu:

Tatry śnieżne, lodowate, wspaniałe! Łomnica i Kolbach sterczące nad górami 

gdyby Bismark60 [!] i Moltke!61 [...] Jadę dalej, podziwiając góry i sannę dosko

nałą, i nadobne, drewniane, nieoblepione chałupy góralskie. [...]

Przecudną cestą dojechałem do St[arego] Sącza, zachwycając się widokami 

łożyska Dunajcowego. Sanna doskonała, nie durknęło62 ani razu, nie miałem 

powodu narzekać na barbarzyństwo sankowania.63

58 „Telegraf. Pismo poświęcone wiadomościom miejscowym i  zamiejscowym, handlowym, przemysłowym, 
artystycznym i zabawie” był wydawany i redagowany przez W. A. Goczałkowskiego i wychodził we Lwowie 
w  latach 1852–1854. Częstotliwość, z  jaką się ukazywał, była różna, początkowo dwa razy w  tygodniu, 
potem codziennie, w ostatnim kwartale trzy razy w tygodniu. – K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stule-
cia, Kraków, 1874, t. 2 G–L, s. 48.

59 „Telegraf” 1853, s. 58.
60 Otto von Bismarck (1815–1898), niemiecki polityk, kanclerz Rzeszy.
61 Helmut von Moltke (1800–1891), pruski generał i feldmarszałek, reformator armii.
62 Durknąć (gwar.) – szturchnąć, popchnąć, wpaść na kogoś lub coś.
63 Z objażdżki zimowej Dra Jugo, „Przegląd Rzeszowski” 1884, nr 24, s. 1–2.
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Uroki sanny w  innym miejscu porównywał do kobiecych wdzięków, cytu-
jąc pieśń: Kiedy jechać – jechać sanną/ Kiedy szaleć – to za panną64. Piękno 
przejażdżki saniami podkreślił też w  tekście Poświęcenie walcowni żelaza 
w Tylmanowej:

A tu z dźwiękiem i brzękiem lecą sanie za sańmi gdyby kuligiem, gdyby za daw

nych wesołych czasów. […] I  znów brzęczały i  dźwięczały sanie za saniami, 

i  trzask biczów rozlegał się, i  z  górki na górkę, z  obłazu65 na obłaz szło [się] 

lotem aż do Łącka, gdzie wstąpiono podziwiać kościółek, wewnątrz nieźle kate

drę tarnowską naśladujący, a  którego ozdoby z  powierzchowności odgadnąć 

niepodobna. I znowu lotem dalej, a dalej, przez Jazowsko aż do przewozu pod 

Katczą [!].66

Zimę na Sądecczyźnie Morawski opisywał wielokrotnie. W obrazku Dziura 
w moście albo raczej: most w dziurze67 pokazał trudności w przeprawie przez 
skuty lodem Dunajec. W kilku odcinkach krakowskiego „Kraju”68 zrelacjono-
wał negatywne skutki niskiej temperatury i wysokiej pokrywy śnieżnej dla 
ludzi, zwierząt domowych oraz leśnych, kiedy srogi mróz sprowadzał do chat 
głód i śmierć, niszczył źle zakopcowane ziemniaki, a nawet zabijał zwierzęta. 

Cykl tekstów o zimie na Sądecczyźnie drukowanych w „Kraju” w 1871 roku 
otworzył Morawski niezwykłym obrazem zimowych Tatr, a piękno górskiego, 
ośnieżonego krajobrazu podkreślił, konstruując wysoko przez siebie cenione 
porównanie do kobiety:

Gdyby dziewica w  bieli… nie, to mało! gdyby królowa przyrody w  płaszczu 

z  gronostajów… nie! to wysilone, teatralne… Więc gdyby kochanka piękna 

i  wzniosła myślą, a  niedostępna sercu gorejącemu z  zasłoną mglistą na gło

wie opromienionej urokiem: tak! tak! Wierzajcie mi – tak stoją Tatry przed 

zdziwionym moim okiem! A tam u szczytu coś niby źrenica modra, niebieska 

wdziera się w serce – to lód, to Łomnica! królowa Tatr wspaniałych.69

64 Sanną źle – wozem źle!, „Nowiny” 1868, nr 17, s. 135.
65 Obłaz – droga w terenie górskim, gdzie omija się przeszkody, np. skały, stromizny.
66 Poświęcenie walcowni żelaza w Tylmanowej nad Dunajcem 18-go lutego 1860 r., „Czas” 1860, nr 49, s. 1.
67 Dziura w moście albo raczej: most w dziurze, „Nowiny” 1868, nr 17, s. 133–135.
68 Zima w górach, „Kraj” 1871, nr 76, 78, 79.
69 Tamże, nr 76, s. 1.
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Zimowy pejzaż przedstawił również w  relacji Las kryształowy. Z kimś nie-
nazwanym z imienia i nazwiska wybrał się saniami na mroźną, nocną prze-
jażdżkę w okolice Krynicy i Muszyny. Okryty futrami wpatrywał się w nie-
realny wręcz krajobraz. W opisie nie uwzględnił żadnych odgłosów, nawet 
stukotu kopyt na zmrożonym śniegu. Zamiast dźwięku utrwalił cień koń-
skich nóg, rzucany w jasnym świetle księżyca, i zamarzającą parę, unoszącą 
się z  ciał biegnących koni. Na horyzoncie zarysował ciemny pas dalekich 
szczytów, a blisko, na wyciągnięcie ręki, oszroniony, kryształowy las:

Wtem miesiąc schował się i błysnął, i znowu schował się, bez ustanku miga się 

cieniem i światłem. Więc las jest, ale osędział na biało! i w świetle miesiąca nie 

można go było odróżnić od góry i mgły obłocznej, bo białe wszystko. Źrenica 

rozpatrzyła się – cóż to za cuda! Boże, cóż to za cuda!

Śnieg nie ciąży na drzewach ani lód nie ugina konarów ni gałązek. Wszystko 

stoi swobodnie, każda gałązeczka, każda jedliczka, cetynka każda. A przecież 

wszystko bieluteńkie od wirchu do korzenia. A biel to taka lekka, taka prze

źrocza, że niczym piana wodna, niczym gaza jedwabna na wdziękach kobiet 

na wschodzie.

Miesiąca promienie przedzierzgają się przez oną tkaninę skrzysztalonych 

atomów i  migają się, i  łamią czarująco, czasem jaśniejąc promieniem słońca, 

to znów rozkładając się w  żółte promienie złota błyszczącego. Szczególnie 

powabna gra światła w miejscach wolnych od drzew wpośród lasu, gdy rów

nince śnieżnistej za tło stanie ciemniejsza ściana lasu migającego w  świetle. 

Wszędzie pełno iskier, pełno gwiazd. Od strony przeciwnej, od strony światła 

pełnego, knieja gdyby skamieniała w marmur biały, w podziw wprawia wspa

niałością swoją niemą i spokojną.70

Opis kryształowego lasu jest gotowym dziełem malarskim, mistrzowsko 
skomponowanym, nasyconym barwami, kontrastującym światłem i  cie-
niem. Piękno zimowego, leśnego krajobrazu Morawski dodatkowo podkre-
ślił przez porównanie do obrazów Rafaela, znanego z  wielu przedstawień 
Madonny, i do gotyckich świątyń z kolumnami, które, według niego, zostały 
ukształtowane na wzór wyniosłych jodeł, świerków i modrzewi. 

70 Las kryształowy, „Kraj” 1871, nr 77, s. 2.
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Śnieg, kojarzący się z niewinnością, czystością czy wręcz świętością, poja-
wił się w tekstach Morawskiego już wcześniej. W Poświęceniu walcowni żelaza 
w Tylmanowej piękno górskiej zimowej przyrody i religijna uroczystość skło-
niły autora do wysnucia wniosku o nierozerwalnym związku Sądecczyzny ze 
Stwórcą:

Góry były okryte śniegiem, a drewniana świątynia przemysłu, uwieńczona zie

lonymi sploty, umajona drzewkami zimotrawnymi. A komin postacią przypo

minający pomnik Kościuszki w Ameryce tak dziwnie odbijał od tych gór śnież

nych, tej ludności spokojnej, tych wieńców i splotów, że uroczystość owładała 

serce i mimo woli człek wznosił źrenicę ku niebu, czy nie zajaśnieje tam w obło

kach białych królowa nasza, Matka Boska Śnieżna z Dzieciątkiem błogosławią

cym tej śnieżnej ziemi, która jej chwale tyle świątyń wystawiła i tyle rzewnych 

wyśpiewała pieśni. O! bo piękne nasze góry latem, a wspaniałe zimą.71

W opisach zimowego i  letniego sądeckiego krajobrazu Morawski akcento-
wał obecne tu elementy architektury sakralnej. Kościoły, klasztory, kaplice, 
kapliczki, krzyże, świątki, inkrustujące pejzaż przez niego utrwalony, nada-
wały sądeckiej ziemi charakter niepowtarzalny. 

Sądecka Arkadia

Siedzimy sobie przeto poważnie na wsi wśród lutego, jak bekasy w  błocie, 
i wyglądamy wiosny, aby nam nasze ogołocone okolice w barwy nadziei przy-
brała72 – pisał w lutym 1853 roku w „Telegrafie” Morawski, nie spodziewając 
się może, że przyroda sądecka wkrótce roztoczy przed nim prawdziwie arka-
dyjskie piękno. 

Pierwsze lata spędzone na Ziemi Sądeckiej były czasem zachłyśnięcia 
się urokiem sądeckiego pejzażu. Opisywał go w obrazkach wysyłanych do 
krakowskiego „Czasu”, a  później do „Rocznika Samborskiego”. W  tekstach 
wymienił kilkadziesiąt miejscowości Ziemi Sądeckiej, jakby zależało mu na 
pełnym spisie miasteczek, wiosek, dzielnic Nowego Sącza, górskich szczytów, 

71 Poświęcenie walcowni żelaza w Tylmanowej, dz. cyt.
72 Z Sącza dnia 4. lutego 1853, „Telegraf” 1853, nr 34, s. 134.
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rzek i potoków. Jednym miejscowościom poświęcił dłuższe opisy, inne zale-
dwie wymienił, ale wszystkie tworzą mapę Sądecczyzny, doskonale znaną 
Morawskiemu. 

Namalowany słowem świat przepojony był słonecznym blaskiem, ziemia 
urodzajna, żyzna, bujna, ukwiecona, zapełniona sadami i ogrodami. Właśnie 
tak przedstawił krajobraz Pogórza Rożnowskiego:

Pomiędzy Dunajcem a Białą73 ciągnie się pasmo gór [...] słonecznemu ciepłu 

zewsząd przystępne, urodzajną glebą pokryte, sadami bez liczby oszczepione74 

[...]. Wiosną, kiedy potoczki po spadach zaszumią, żyzne, położyste75 wzgórza 

[się] zazielenią, a  wśród sadów śnieżnym kwieciem gdyby godową76 dziewic 

szatą lekko przystrojonych, roje słowików zadźwięczą, spojrzawszy na tę cudną 

okolicę, na tę bujną glebę, oddychając tym wonnym gór powiewem i słucha

jąc szczebiotania lotnych jaskółek i  rozkosznego słowika śpiewu, mimo woli 

rośnie chętka w sercu: tu pozostać, i wciąż chodzić ciągle, oddychać i słuchać, 

i patrzeć.77

Z  Kamionki Wielkiej przyglądał się szachownicy pól, sadów, gajów, lasów, 
wiosek i miasteczek ze sterczącymi wieżami kościołów i klasztorów:

[…] za potokiem wzgórze z gaikami i chatami, i gościńcem wężowatym – jesz

cze dalej równia i sady, i domy, i jedna woda, i druga woda, i cały Sącz z wieżami 

i kościołami jasny wśród słonecznego światła, a za nim Dunajec i góry, i znowu 

góry, i  jeszcze wyższe góry, i  niebo, i  chmureczki srebrne! Zaprawdę tam by 

można prorokować lub przynajmniej być natchnionym i malować widok á la 
Claude Lorain78.79

Szczególnie podziwiał okolice Starego Sącza i podkreślał ich piękno, porów-
nując do krajobrazu alpejskiego:

73 Biała – rzeka, prawy dopływ Dunajca, mający swe źródła w Beskidzie Niskim.
74 Oszczepiony – tu: obsadzony [sadami].
75 Położysty (daw.) – lekko pochylony, niestromy, rozległy.
76 Godowy (daw.) – weselny. 
77 Obrazek sielski z Sandeckiego, „Czas” 1855, nr 97, s. 1.
78 Claude Lorrain (1600–1682), francuski malarz epoki baroku, pejzażysta, autor licznych scen z pasterzami.
79 Chłopczyna prorok, „Czas” 1856, nr 207, s. 1.
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Ej! Piękny to ten gród ś[w]. Kunegundy! Przynajmniej położenie jego cudne. 

[…] Przed tobą Poprad szumiący i  bystry, wymyka się dzikiej dolinie, która 

go od samej Piwnicznej i  Muszyny więziła, a  za Popradem zielona równina, 

świeża jak połonina Alp lodowcowych. […] Świętą jej ręką wzniesiono mury, 

zawsze poważne, zawsze piękne, chociaż już nie lśnią pierwotnym blaskiem, 

choć nad nimi nie czuwa bezpośrednia opieka koronowanych swych dziedzi

ców; chociaż w poniewierce i opuszczeniu, nawet od Popradu niewdzięcznika, 

który niby się wstydząc ubóstwa niegdyś królewskiej siedziby, cofnął wstecz 

swe dawne łożysko. Wzdłuż dawnych brzegów rzeki bieleje mur o strzelnicach 

wysoki na 3 może sążnie, a u końca jego rozparła się baszta okrągła narożna, 

zaglądająca w dolinę Popradu.80

Pozostawił też dwa opisy panoramy Nowego Sącza i okolic. Uchwycił nie-
powtarzalne piękno pejzażu w chwili zachodu słońca. Jeden krajobraz oglą-
dał ze wzgórz leżących nad Kamionką Wielką, gdzie gościł w dworze brata. 
Drugi (cytat poniżej) podziwiał z Wierchu nad Kamieniem, gdzie dotarł wraz 
z  Firgankiem i  innymi uczestnikami wyprawy zrelacjonowanej we wspo-
mnieniach pt. W góry i lasy. Beskid Sądecki:

80 Gród ś[w]. Kunegundy. Groby Lipskich z Lipia, „Czas” 1855, nr 261, s. 1.
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Gdyśmy nań wkroczyli, słońce zachodzące oświetliło równinę niegdyś jezio

rzyska sandeckiego. Równia cała ubarwiona żółtawo, a  Nowy Sącz bieleje 

jaśniej: wszystko już w sinawej mglistej dali – przeźroczysto, jasno i czysto na 

tle także sinych wzgórz naddunajskich i błękitu nieba. Przodem zaś, w pierw

szym polu u stóp naszych, leży ciemnomodra dolina Kamienicy z Nawojową 

i  wsiami drugimi; wszystko pogrążone w  cieniu, z  którego złotem ognistym 

wychylają się grzbiety przyłęków bieszczadowych, a za rzeką szczyt Margani 

i  Magorzycy. Ognista pozłota światła tym śliczniej odbija, że olśniła ciemne 

lasy gór i szczytów, zieleń ciemna podnosi jej siłę.81

Morawski-malarz wykorzystał niezwykłą grę światła i cienia, przedstawiając 
dolinę Kamienicy Nawojowskiej oświetloną resztkami zachodzącego słońca 
i okoliczne wzniesienia już pogrążające się w mroku zachodu i mgle. Mocno 
wyeksponowana w  opisie kategoria estetyczna malowniczości przydaje 
sądeckiej przyrodzie dodatkowych walorów.

W obrazkach sądeckiej przyrody wiele jest epitetów oceniających dodat-
nio krajobraz (cudna okolica, okolica piękna, romantycznie piękna, malow-
nicza). Liczne są też barwy związane ze słońcem, jego światłem, blaskiem 
wschodów i zachodów, jasnością, z bielą i zielenią. W sądeckiej Arkadii sły-
chać mnóstwo ujmujących odgłosów: szum potoków, śpiew ptaków i ludzi, 
a powietrze przesycone jest aromatem kwiatów, ziół i żywicy. Ta wrażliwość 
Morawskiego na zapachy widoczna jest zwłaszcza w  relacji W  góry i  lasy, 
gdzie utrwalił woń nasłonecznionych polan, kwitnących kwiatów, ziół, wysu-
szonego na polanach siana, zapach chat, karczm i stodół, w których zatrzy-
mywał się na nocleg. 

Podobnie jak Mickiewicz w  Panu Tadeuszu, pragnął też utrwalić każdy 
szczegół natury, drobiazgowo odnotowywał więc elementy sądeckiej przy-
rody, m.in:

- ptaki (bekasy, gołębie, jaskółki, jastrzębie, jemiołuszki (jemiołuchy), krzy-
wonosy, kukułki, kuropatwy, kwiczoły, słomki, słowiki, sokoły, wrony, wróble), 

- owady (świerszcze domowe, koniki polne, korniki, muchy, muszki, osy, nie-
zmiarki, chrząszcze, pchły), 

- ryby (pstrągi), 

- mięczaki (ślimaki), 

81 W góry i lasy. Beskid Sądecki, s. 50–51.
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- zwierzęta dzikie (dziki, lisy, łanie, 
niedźwiedzie, rogacze, sarny, wie-
wiórki, wilki, zające),

- zwierzęta domowe (barany, cielęta, 
gęsi, gołębie, indyki (jędyki), jagnięta, 
kaczki, koguty, konie, koty, kozy, 
krowy, króliki, kurczęta, kury, owce, 
psy, woły).
Z wędrówek po Beskidach nie pozo-
stawił tak szczegółowych opisów 
zwierząt jak w relacjach tatrzańskich, 
gdzie dał prawdziwe świadectwo 
fascynacji końmi, opisując mierzyny 
dziekana B., pięknego araba hrabiny 
przybyłej z Podola, czy przedstawia-
jąc mądre i  ładne psy z  Bukowiny. 
Z  pewnością jednak wart jest uwagi 

nasycony komizmem opis królików, owieczek, świerszczy i  pcheł zawarty 
w relacji W góry i lasy. Na Beskidu kończynach.82

Poza zwierzętami Morawski skrupulatnie odnotował gatunki rosnących tu 
drzew, krzewów, kwiatów, ziół, a nawet traw i chwastów. Oprócz tak ogólnych 
nazw jak sady, ogrody, pola, wymienione zostały gatunki uprawiane (grusze, 
jarzec, kapusta, karpiele, koniczyna, len, macierzanka, maliny, orzechy wło-
skie, owies, pszenica, róża, śliwy, ziemniaki, żyto). Z drzew leśnych pojawiają 
się brzozy, buki, jawory, jodły, klony, lipy, łozy, modrzewie, olszyny, świerki. 
Z roślin mniejszych rozmiarów odnotowany został rosnący tu bluszcz, bła-
wat, jałowiec, jemioła, kąkol, kostrzewa, lubczyk, mchy, mięta, nazizrał, nie-
zabudka, omełek, ostrężyna, perz, porwiwtaniec, przytulia, rozchodnik gór-
ski, rumianek, stokłosa, wyka. Wspomniane są nawet grzyby i porosty.

Dodatkowym bogactwem pięknej, ciepłej, żyznej, pachnącej Sądecczyzny 
była przeszłość, zarówno ta materialna, jak i tkwiąca w pamięci mieszkań-
ców o panujących tu władcach, toczonych walkach, zwycięstwach i klęskach. 
Historyzm przewija się w  opisach przyrody, ponieważ natura i  historia 

82 Zob. A. Tobiasz, O  spotkaniu Szczęsnego Morawskiego z… pchłą, czyli „brednie” Jana Kochanowskiego, 
„Almanach Muszyny” 2013, s. 177–182.

Kamień 
Diabelski

na Jaworzynie 
Krynickiej
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u Morawskiego były ze sobą zespolone. Wielokrotnie przywoływał świętą 
Kingę, panią Ziemi Sądeckiej, założycielkę klasztoru klarysek, ukrywającą 
się w  pienińskim zamku, żywą w  ludowych legendach i  niegasnącym kul-
cie w  starosądeckim klasztorze. Opisując panoramę widoczną z  Kamionki 
Wielkiej, wspomniał Kazimierza Wielkiego, syna Jadwigi Bolesławówny, 
założycielki wioski Królowa, pochowanej w  Starym Sączu. Wędrując po 
Beskidach, wszędzie dostrzegał ślady żyjących tu zbójców, rabujących nie 
tylko kupców, ale i prześladujących sądeckich arian. Zwracając wzrok w kie-
runku Muszyny, przywoływał obozy konfederatów barskich, tak bliskich mu 
od dzieciństwa, a na Chełm, górę widoczną nad Ropą, patrzył przede wszyst-
kim jak na legendarne miejsce zlotu czarownic i czarnoksiężników.

Malarskość Tatr

W wyborze tatrzańskich tras wycieczkowych Morawski nie był oryginalny. 
Wyprawy do Morskiego Oka, Pięciu Stawów czy na Łomnicę były czę-
ste w  połowie XIX wieku.83 Turyści najczęściej docierali w  góry od strony 
Krakowa albo z uzdrowisk w Szczawnicy i Krynicy. Przez Nowy i Stary Sącz 
przejeżdżało ich niewielu. Byli to m.in. Andrzej Wilhelm (1826), Anonimowa 
Lwowianka (1827), Seweryn Goszczyński (1832), Franciszek Ksawery Prek 
(1832), Bogusz Zygmunt Stęczyński (1845), Maria Steczkowska (1854), 
Lucjan Lipiński (1860), Józefa Śmigielska (1861), Kazimierz Łapczyński (1861). 
Wspomnienia Morawskiego świadczą o  tym, że Tatry były popularne nie 
tylko wśród turystów i kuracjuszy, ale również wśród mieszkańców Nowego 
Sącza, Starego Sącza i okolic. Relacja W Tatry – Do Piącistawów przedstawia 
sądeckich uczniów nocujących w tzw. schronisku nad Morskim Okiem:

Szopa gościnna znów otwarta sielankowo bez drzwi i okien; wiatr dmie szpa

rami, a zimno ciągnie od stawów i śniegów. W komórce tli [się] ogień niedoga

sły – studencienta sądeccy bez płaszczów i przykrycia nocowali tam, niebożęta, 

wraz z  p. H.…, nauczycielem poczciwym, ale niepraktycznym do wycieczek 

górskich.84

83 J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej. Część I (1805–1888). Część II (1889–1939), Kraków, 1982, s. 10. 
84 W Tatry – Do Piącistawów, nr 51, s. 810.
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W  opisach tatrzańskich wypraw Morawski zawarł informacje o  sposobie 
pokonywania trasy, wynajmowanych przewodnikach, perypetiach w  czasie 
wędrówki, ale przede wszystkim ukazał przyrodę tatrzańską. Dał też świa-
dectwo swojego profesjonalizmu, pisząc o  odpowiednim ubiorze, w  jakim 
wybierał się w góry, i o akcesoriach zabieranych na tatrzańską wędrówkę. 
Prawdopodobnie w jego zamyśle opisy wycieczek drukowane w „Dzienniku 
Literackim” miały być trzyczęściowym całościowym obrazem Tatr. Stąd 
w  relacji pierwszej znajduje się wiele informacji ogólnych, niezwiązanych 
bezpośrednio z  wycieczką. Jest to swoiste kompendium wiedzy na temat 
geologicznego pochodzenia gór, ich historii i  legend. Kolejne wspomnienia 
przekazują przede wszystkim przygody i przeżycia. Natomiast przedstawiony 
w  relacji trzeciej widok rozciągający się z  Łomnicy ujawnia wiedzę histo-
ryczną Morawskiego dotyczącą nie tylko Tatr, ale i terenów widocznych ze 
szczytu, co było typowe również dla innych dziewiętnastowiecznych pisarzy, 
odwołujących się do historii narodu polskiego i snujących na szczytach gór 
refleksje o przeszłości i przyszłości Polski85. Przytoczone legendy o Dolinie 
Kościeliskiej i o śpiących rycerzach również wyrażały pogląd Morawskiego 
o potędze Polski i  zawierały nadzieję, że Polska odzyska wolność i  znowu 
będzie potężnym krajem. Stojąc na szczycie Łomnicy, wieszczył: Polszcza 
będzie Polszczą wielką i potężną za łaską Boga przedwiecznego!…86 

Z  odcieniem satyry przedstawił Morawski turystów, najczęściej jedno-
dniowych, nieprzygotowanych do wędrówek. Kpił z ich bezmyślności, braku 
wyobraźni, nieumiejętności przewidywania skutków swoich działań oraz 
z  nadmiernego hołdowania modzie. Jego rozbawienie wzbudziły turystki 
wybierające się w góry w kreacjach godnych salonów, ale zupełnie niedo-
stosowanych do górskich warunków pogodowych. We wspomnieniach 
W Tatry – Do Piącistawów ukazał dwie damy, które nad Morskie Oko poje-
chały w  sukniach z  krynoliną, a  górskie źródełko potraktowały jak lustro. 
Zaś w relacji W Tatry – Do Czarnego Stawu przedstawił znudzoną Walercię, 
młodą turystkę z Warszawy, którą w góry przywiodła jedynie moda. Tę modę 
na „zaliczanie gór” piętnował również u obcokrajowców. Na Łomnicy spo-
tkał Niemców, którzy nie potrafili cieszyć się pięknem krajobrazu i na łonie 
niezwykłej, dzikiej przyrody tatrzańskiej mówili wyłącznie o  swojej pracy, 

85 J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 70–71.
86 W Tatry – Do Piącistawów, nr 51, s. 793.
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jedzeniu i piciu. W tym samym 
szkicu pt. W Tatry – Na szczyt 
Łomnicy opowiedział anegdotę 
o  szczawnickich kuracjusz-
kach, które w  koronkowych 
sukniach, w  towarzystwie 
mężczyzn ubranych we fraki, 
w  poszukiwaniu kwiatów, 
widoków i przeżyć w Kwiecistej 
Dolinie wdrapały się na strome 
zbocze. Gdy przyszła burza 
z ulewą, bezradne panie zwiózł 
ze stoku na tratwie z gałęzi przewodnik, zaś panowie zjechali na siedziączce87. 
Morawski wręcz zgorszony był brakiem przewidywania, jaki wykazał hrabia 
z Podola, bohater szkicu W Tatry – Do Czarnego Stawu. Jadąc on konno z żoną 
i towarzyszami do Morskiego Oka, nie zaopatrzył się w żywność, zakładając, 
że, na wzór Alp, zastanie tam dobrze wyposażone schronisko. 

Autor wspomnień W Tatry z  prawdziwym zainteresowaniem przyglądał 
się mieszkańcom gór i  realistycznie przedstawił widziane postacie oraz 
sytuacje. Ukazał wygląd, strój i zachowanie góralki z Kościeliska, kłócącej się 
z krakowskimi turystami, i zalotnych dziewczyn, pomagających bacy w koli-
bie obok Morskiego Oka. Drobiazgowo opisał strój górali, dojenie owiec, 
wyrabianie sera, taniec w bukowińskiej karczmie. Krytycznie patrzył na chci-
wość mieszkańców gór: wygórowane opłaty za nocleg, żywność, przewóz, 
przymawianie się o datek, zatargi pieniężne z turystami, ale swoje obserwa-
cje podsumował następująco: bo przecie nie wszyscy Podhalanie są drapież-
nymi, chociaż każden zna wartość pieniądza, mając chleba kuso88.

Tak samo jak w  beskidzkiej relacji pt. Na Beskidu kończynach. Sielanki, 
gdzie Morawski skrytykował Kochanowskiego i Zimorowica, zarzucając im 
kreowanie nieprawdziwego obrazu polskiej wsi i pochwałę nieistniejącego 
szczęśliwego życia na łonie natury, również w  opisach wycieczek tatrzań-
skich demaskował fałszywy, sielankowy obraz życia górali. Przywołał kanony 
idyllicznej literatury: Bukoliki Wergiliusza, sielanki Gessnera czy Ziemiaństwo 

87 Siedziączka (pot.) – pośladki; siedzenie; pupa.
88 W Tatry – Do Piącistawów, nr 51, s. 811.
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polskie Koźmiana tylko 
po to, by wykazać nie-
prawdziwość proponowa-
nych przez tych autorów 
postaw. Sielankowy obraz 
stada owiec, pasterskich 
psów i przystojnych górali 
zderzył Morawski z  rze-
czywistością życia na 
tatrzańskiej hali – zbó-
jecką przeszłością bacy, 

smrodem zjełczałego tłuszczu dochodzącym od przystojnych juhasów, bie-
gunką będącą skutkiem picia zimnej żętycy czy żrącym dymem w schroni-
sku zupełnie jak w, niesłusznie według niego sławionej, kurnej chacie. 

Tym, co go bezkrytycznie zachwycało w górach, była natura. Szczególny 
podziw wywoływało w nim niezrównane górskie powietrze i niepowtarzalne 
widoki. Podobnie jak inni tatrzańscy turyści, zachłystywał się czystym powie-
trzem i przeciwstawiał je wielokrotnie zaduchowi miast, kamienic i kawiarń:

Od Tatr wieje nie wiatr – ale tchnienie! tak świeże, tak woniejące, że się nie 

można nasycić oddechem! człek pije to tchnienie zda się całym ciałem i w całym 

ciele czuje go. – Kto raz dobrze odetchnął tą wonią powietrza górskiego, prze

padł dla rówien!! – Tęsknota za tym tchnieniem podniebia ogarnia go w mia

stach... w  tych waszych kamienicach… salonach… po tych ulicach oświetlo

nych gazem, a tak zwane świeże powietrze przechadzek waszych stołecznych 

do rozpaczy przywodzi! – [...] pachnidła na przemian z zaduchą podziemną, 

a w końcu fajczane wędlarnie89 po kawiarniach i knajpach?90

W  innym zaś miejscu żartował: We Lwowie biada nosom przywykłym do 
powietrza gór!…91 Wszelkie nieprzyjemne zapachy go odrzucały, co zasugero-
wał, opisując wspomniany już atrakcyjny wygląd górali i ich niemiły zapach. 
O tym, jak bardzo cenił aromat i orzeźwiającą woń powietrza, świadczy fakt, 

89 Wędlarnia (daw.) – wędzarnia; tu: pomieszczenia duszne, ciemne od dymu papierosów i fajek.
90 W Tatry – Na szczyt Łomnicy, s. 70.
91 Obrazki miast i miasteczek niektórych. Lwów, „Dziennik Literacki”, Lwów, 1866, nr 43, s. 684.
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że w  starosądeckim mieszkaniu przechowywał fiołkowy kamień przywie-
ziony z Tatr tylko po to, by cieszyć się przez lata wydawanym przez niego 
wonnym zapachem. 

Morawski ujawnił również niezwykłą wrażliwość na doznania słuchowe. 
Utrwalił wiele odgłosów przyrody i działań ludzkich. W jego opisach rzeki 
biegną, pędzą, uciekają, umykają, szaleją, chowają się w rozpadlinach. Rwąca 
i szalona Białka umyka ku spadowi. Potoki, strugi, strumienie, rzeczki, rzeki 
szemrzą, huczą i  łomoczą. A  nad ich pluskiem i  łoskotem króluje grzmot 
spadających wód Siklawy. Grzmią również pioruny, a  żywioł ten porów-
nany został do siły wagnerowskich oper. Ptasi pisk jest rzadkością. Częściej 
słychać strzały z krócic, grę na trąbie, skrzypce w karczmie, śmiechy, roz-
mowy, kłótnie góralek i górali z  turystami, turkot wózka, trzaskanie bicza, 
a  nawet śpiew polskich pieśni patriotycznych w  obozie pod Łomnicą. 
Dlatego tak mocno w tym świecie dźwięków brzmi pojawiająca się czasem 
cisza. Upersonifikowana przyroda, współodczuwająca z narratorem, milknie, 
zdumiewając się niegodziwym zachowaniem człowieka: kłótnią, wyzyskiem, 
chciwością. Czasem cisza jest wynikiem zachwytu nad pięknem krajobrazu 
– Giewontu w  promieniach zachodzącego słońca czy trąby wodnej nad 
Morskim Okiem. Kiedy indziej cisza pełna jest smutku z powodu pustki na 
tatrzańskich halach, z których górale z owcami zeszli w doliny:

Koliba92 była pustą: cicho wszędzie jak na cmentarzu, ani ludzi, ani bydła, 

ani owiec, ani dzwon ków. Jakaż to różnica gór z pasterzami, a gór bez paste

rzy! jakaż pustynia i martwota bez ludzi i bydląt! Nie warto w góry jechać po 

żniwach, gdy na ścierń93 w  równiny spędzą statek z  hal! chyba komu trzeba 

natchnienia samo tności – kto spragnion marzeń pustelniczych i wzniesienia 

ducha wprost ku niebu – albo w głąb do piekła! W gó rach wielkich a bezlud

nych nie ma wyboru innego. Niedo łężnego mazgajstwa, owej błotnej, piaskowej 

i salonowej nieporadności nie ma tam, na wybrzeżu życia ziemskiego... Myśl 

i czucie rade nierade i krom świadomości, skupiając, zlewa się w  jedno ogni

sko: dobroć lub złość! Albo poddać się przeznaczeniu i gdyby ona woda płynąć, 

92 Koliba – szałas pasterski.
93 Ścierń – łodygi zbóż pozostałe po ścięciu; rżysko.
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kędy niżej: albo iść na przebój tropem koziorożca spłoszonego, co umy ka kędy 

najzimniej, kędy najpuściej, bądź co bądź!…94

Natomiast pod Łomnicą kategoria ciszy została wykorzystana do tego, 
by skrytykować pustą gadatliwość i  krzykliwość Prusaków podszytą 
tchórzostwem. 

W  postrzeganiu górskiej przyrody nie bez znaczenia było plastyczne 
wykształcenie Morawskiego i  jego malarska wrażliwość. W relacji W Tatry 
– Do Piącistawów wspominał, że razem z napotkanymi na szlaku turystami 
z  Krakowa oraz z  góralskimi przewodnikami zatrzymał się, by w  sposób 
malarski kontemplować niezwykły pejzaż: 

Podziwiamy w  zachwyceniu na wąziutkim grzbiecie góry! […] Patrzymy po 

malarsku, w  okrak lub pod ramię zgięte… z  początku [krakowscy turyści – 

A.T.] myślą, że to kpina lub żart… dalej95 próbują, podziwiają, unoszą się nad 

widokiem. Górale tylko wahają się z  obawy śmieszności. Objaśniam ich, że 

w tej niezwykłej postawie patrzy człek częścią źrenicy, która zakryta powieką 

wierzchnią nie utraciła nic z swej pierwotnej przezroczystości i siły, nie zużyła 

się światłem i wysileniem, więc człek przez tę cząstkę widzi świat, jak go widział 

w dzieciństwie. Pojmują rozumowanie, próbują i nuż narzekać, że się postarzeli 

głuptakami, nie wiedząc, jak się patrzeć na ten świat boski…96

Niezwykłych pejzaży i zjawisk górskich autor Sądecczyzny utrwalił wiele, m.in. 
zachód słońca pod Giewontem, Siklawę widzianą ze ścieżki nad Pięcioma 
Stawami, mgły w  Dolinie Kolbachu, mgły za Hunovcami, mgły w  drodze 
na Łomnicę, morze chmur na Łomnicy, trąbę wodną nad Morskim Okiem 
i burzę w Dolinie Pięciu Stawów. W kilku trafnie dobranych słowach potrafił 
zapisać niepowtarzalne piękno tatrzańskiego pejzażu: 

Na turni wysokiej bieleje śnieg, a spływająca woda do słońca lśni jasną wstęgą 

wąską: przez dalekowidz97 widać krople iskrzące się w promieniach…98 

94 W Tatry – Do Czarnego Stawu, nr 2, s. 22. 
95 Tu: następnie, później.
96 W Tatry – Do Piącistawów, nr 51, s. 809. 
97 Dalekowidz (daw.) – lornetka.
98 W Tatry – Do Piącistawów, nr 50, s. 794.



47

Malarskość Tatr

Opisy pejzaży są najczęściej rozbudowane i dynamiczne. Antropomorficzna 
przyroda jest w nieustannym ruchu. Chmury krążą, słońce zagląda w doliny, 
Morskie Oko bałwani się milczkiem, a piorun jęczy przeraźliwie. Szczególne 
wrażenie robiły na Morawskim opisane kilkakrotnie przemieszczające się 
mgły:

Nocna mgła tatrzańska ogrzana słońcem wzniosła się wysoko i  rozpadła 

w  płaty wcale niemałe. Wietrzyk łagodny unosi je prądem, a  słońce, oświe

cając z wierzchu, sprawia, iż cienie padają na ubocza99 gór, które nam się od 

południowej strony w kilkomilowej swej okazałości przedstawiają. Na tym tle 

czystym cienie chmar100 pędzą, zapadając po dolinach i  gubią się częściowo, 

a  rosnąc znowu w  przestrzeń, gdy przechodzą na grzbiety pasm… Zjawisko 

przecudne! zdaje się, że stado tysiączne robactwa jakiegoś olbrzymiego ugania 

się po Tatrach, na wzór pijawek to rozciągając miękkie cielska czarnozielone – 

to znów kurcząc i zwijając w kłębek – a bezustannie, bez wypoczynku, ruszając 

się i wijąc… Aż przeleciały wszystkie! hen! ku równiom, skąd z głębi widziane 

wydadzą się mniejszymi i  jaśniejszymi – a  badaczom przyrody jako chmury 

„baranki” obwieszczą pogodę.101

Deskrypcje autora W Tatry uderzają bogactwem kolorów. Część określeń to 
epitety konwencjonalne, szablonowe, np. (oko) czarne, (ząbki) białe. Jednak 
większość barw, jakimi operował Morawski, to oryginalne, pełne świeżości 
złożenia102: białożółty (pierścień wody), bladoniebieskie (równiny), ciemno-
granatowe (stawy), ciemnomodra (fala), czarnozielone (cielska), czerwono-
rumiana (pelargonia), gołębiosiny (powóz), jasnoczerwony (ogień), jasno-
żółtawozielony (kobierzec), jasnomaślane (rękawiczki), metalowobłękitne 
(szczyty Tatr), rumianonosy (brodacz), zielonoróżowa (hortensja). Jeśli na tę 
paletę barw stosowaną w opisie przez Morawskiego dorzucimy jeszcze wie-
lorakie synonimy koloru białego (śnieżnisty, biały, mroziasty, jasny, oświe-
tlony, lśniący, błyszczący, iskrzący, opromieniony, białopopielaty) i czarnego 
(poczerniały, zaciemniony, ciemny, oczerniały, granitowy, smugi, cienie, 

99 Ubocz (gwar.) – zbocze, pochyłość.
100 Określenie chmara używane jest przez Morawskiego zamiennie z chmura.
101 W Tatry – Na szczyt Łomnicy, s. 70–71.
102 Morawski jest mistrzem złożeń, o czym świadczą inne określenia pojawiające się w relacji z Tatr, np. łza-

wobłyszczące (oczy konia), czarnobiodrzasty (pies), szerokopiersisty (koń), sennoobwisłe (mgły), obszer-
nowklęsła (dolina), jasnobrzmiący (wieniec).
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brudna szarota) oraz wielość innych przywołanych barw (błękit, zieleń, siny, 
rudy, czerwony, róż, fiolet, modry, tęczowy), to będziemy mieć pełen obraz 
bogactwa kolorystycznego opisów tatrzańskich pejzaży. 

Góry były dla Morawskiego miejscem, gdzie objawiał się Bóg i jego moc. 
Bóg był Stwórcą tego niezwykłego piękna, jakie kontemplował historyk, 
na które patrząc, niejednokrotnie wzdychał: Hej! miły Boże! jakaż to wielka 
moc Twoja!... jakaż cudna ta przyroda Twoja!...103. Czasem brakowało mu 
słów na oddanie wspaniałości pejzażu i  niemalże bluźnierczo wyznawał: 
okropne a prześliczne pustacie104, a w  innym miejscu: co za piękność piekiel-
na!105. Wielokrotnie afirmował wielkość Boga i pokornie dziękował za to, że 
pozwolił mu doznać tylu uroków wędrówki i malowniczości krajobrazu:

Więc i tu Bóg łaskaw! wynagradza trud! – Widziałem burze! widziałem powi

chry tęczowe! sądziłem, że trudno o  więcej piękna. A  czymże to wszystko 

w porównaniu!… Cóż to za cudo! co za raj!… co za zieleń jasna, przeszywana 

śrebrem!!…106

Według Morawskiego w Tatrach Bóg odkrywał na chwilę swe oblicze, pozwa-
lał poznać swą potęgę w burzy szalejącej nad Morskim Okiem czy w ciszy 
w Dolinie Kolbachu. Zaś człowiek właśnie w górach mocno doświadczał sła-
bości i kruchości swego istnienia107. Podobne doznania były jego udziałem 
w Pieninach, na tratwie podczas spływu Dunajcem, gdzie tak mocno odczuł 
kontrast między wszechmocą Boga, objawiającego się w huku trzaskających 
piorunów, i  małością człowieka zdobywającego się jedynie na, ledwo sły-
szalny podczas burzy, strzał z moździerza.

103 W Tatry – Do Piącistawów, nr 51, s. 809. 
104 Tamże.
 Pustacie – pustkowie, nieużytki; obszar nieuprawiany i niezalesiony. 
105 W Tatry – Na szczyt Łomnicy, s. 84.
106 Tamże, s. 87.
107 Tamże.
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W  XIX wieku autor Sądecczyzny był cenionym pisarzem. Krytycy zwra-
cali uwagę nie tylko na realizm i  plastyczność jego tekstów, ale również 
na komizm. Karol Estreicher w szkicu Powieściopisarze w Galicji zapewniał, 
że Morawski zasłużył na figurowanie w dziejach naszego piśmiennictwa jako 
humorysta108, natomiast o  osobowości sądeckiego historyka wyraził się 
następująco: Wygląda on na osobę, która opowiada poważnie z miną obojętną, 
lecz w sposób wywołujący uśmiech na usta. Widać nie szuka dowcipu, nie sili się, 
ale dowcip sam jakoś pod myśl narzuca się mimo wiedzy109.

Poczucie humoru Morawskiego często dochodziło do głosu w relacjach 
z górskich wycieczek. Niejednokrotnie wykorzystywał komizm słowny, tak 
jak we fragmencie ukazującym jadących w Tatry turystów:

 Siedziało na niej [na furce – A.T.] małżeństwo bezdzietne: jejmość malutka, 

czarniutka i  zwinniutka, powodowała110 mężem szpakowatym już poniekąd; 

mężulko zaś powodował skarogniadym111 konikiem, mierzynem112, co podołał 

zawodowi swemu, ciągnął i pędził wcale dobrze.113

108 K. Estreicher, Powieściopisarze w Galicji, „Biblioteka Warszawska” 1860, t. 1, s. 634.
109 Tamże.
110 Powodować – tu: furmanić, powozić, kierować pojazdem.
111 Skarogniady – maść konia: czarny, miejscami brązowy.
112 Mierzyn (daw.) – niewielki koń pociągowy.
113 W Tatry – Do Piącistawów, nr 50, s. 792.

Stary Sącz20



50

Agata Tobiasz jZakochany w górach i lasach...

Wieloznaczność słowa suka wykorzystał w scenie ukazującej brak zrozumie-
nia między góralem a księdzem Walusiem:

Na moście Rostoki coś durkło! wóz stanął, a  Janek za woławszy po góralsku: 

„dziss!114”, co ma być skróconym: „widzisz!”, poskrobał się za ucho i  mówiąc: 

„ejżecie!115 bodaj!116… czy się tylko suka117 nie urwała?…” – złazi z wozu. 

– Co? co? co? suka?… psy tutaj przy wozie!… – rzecze Waluś.

– Jeh! mnie ta nie chodzi o psy – jeno o moją sukę, cy118 się nie urwała, bo jakżeż 

pojedema?…119

– Co za sukę? jaką sukę? – pyta Waluś ciągle i zsiadamy z woza. Objaśniam 

i pokazuję mu, że to oznacza drewniany, samorodny, wetkany w rozworę dyszla 

rozszczepanego120 hak utrzymujący związek między wagą121 i dyszlem.122

Lubił wtrącać frazeologizmy z nutką ironii (spałem jak mysz na bębnie) czy 
oceny typu: gęsior dobry dla husarii; Kolbach huczy po staremu jakby młyn jaki 
zaklęty, co w nim diabli granit mielą! Lubował się w wydobywaniu komizmu 
postaci, czego dowodzi przedstawienie dziekana B., szukającego nieustannie 
powodu, by usiąść i odpocząć, turystek w krynolinach, przestraszonej pustką 
gór służącej hrabiny B. czy brodatego Prusaka tchórzącego w  czasie wej-
ścia na Łomnicę. Uchwycił komizm sytuacyjny w obrazie chłopów pijących 
w karczmie na Krzyżówce, rekrutów w drodze do Roztoki czy swawolnych 
góralek nad Morskim Okiem. 

Morawski kpił również z samego siebie, ze swojego wyglądu, z tego, jak 
prezentował się w  szerokim pasie, idąc na Pustą Wielką, czy wtedy, gdy 
wybrudził borówkami wargi oraz zęby i  był przekonany, że jego powierz-
chowność budzi negatywne emocje u elegantki z Warszawy spotkanej nad 
Morskim Okiem. Ironicznie kiwał głową nad brakiem rozsądku, gdy zdecy-
dował się na nocleg we Florynce u Maxymczaka w tzw. czarnej izbie, gdzie 

114 Dziss (gwar.) – widzisz.
115 Ejżecie, bodaj (gwar.) – wyrażenie wykrzyknikowe, tu: ojej!
116 Bodaj (gwar.) – wyrażenie wykrzyknikowe, tu: a niech to.
117 Suka (gwar.) – żłobiona belka drewniana, mocowana przy wozie, podczas jazdy podkładana pod tylne 

koło, pełniła funkcje hamulca; hak łączący orczyk z dyszlem.
118 Cy (gwar.) – czy.
119 Pojedema (gwar.) – pojedziemy.
120 Rozszczepany (gwar.) – rozszczepiony.
121 Waga – długi orczyk wieszany do wozu ciągniętego przez parę koni; wieszane są na nim dwa mniejsze 

orczyki.
122 W Tatry – Do Czarnego Stawu, nr 1, s. 7.
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w śnie przeszkadzały mu nie tylko biegające króliki, chrupiące siano owieczki, 
śpiewające świerszcze, ale przede wszystkim muchy i  pchły. Wielokrotnie 
drwił też z literackiej tradycji sielankowej i z tych, którzy jej zawierzyli.

Zarejestrował również wiele scen, w  których serdecznie śmiał się i  on, 
i jego towarzysze, a także współodczuwająca z turystami przyroda. Tak było 
w  Kościelisku, gdy góralka, kłócąca się z  krakowianami, nagle zamilkła na 
widok wysiadających z powozu pań w krynolinach: 

Dunajec dudniał i huczał po swojemu, a słoneczna źrenica lśniła wesoło, i rosa 

na skałach błyszczała tysiącznymi iskry – zdawało się, że słońce śmieje się 

z ludzi i głupoty ludzkiej i że się skały śmieją, aż im świeczki w oczach stają. Nie 

dziwo, że i nam w końcu na śmiech się zebrało!123

Bawił go autentyczny strach Niemca, który uwierzył, że Słowacy zrzucą go 
z Łomnicy za krytykowanie braku zagospodarowania Tatr. 

Humor pojawiał się również wtedy, gdy Morawski pisał o Starym Sączu 
i o jego mieszkańcach. O swojej przybranej, małej ojczyźnie zawsze mówił 
ciepło, życzliwie i  z  uznaniem, ale pozwalał sobie czasem na delikatną 
kpinę, gdy podkreślał niewielką przestrzeń, na której rozłożone było mia-
sto, czy gdy wskazywał na specyfikę charakteru i zachowania starosądeczan: 

123 W Tatry – Do Piącistawów, nr 50, s. 792.

Dom
na rynku
w Starym 
Sączu
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łagodnych, ale, poprzez energiczną wymowę, sprawiających wrażenie kłót-
ników. W tatrzańskich opisach podróży kilka razy pozwolił sobie zażartować 
ze swoich towarzyszy ze względu na ich starosądeckie pochodzenie: 

Ksiądz Waluś […] starosądeczanin także i to pełnej krwi, i pełen krewkości sta

rosądeckiej: łagodny gdyby owieczka siuta (tj. bezrożna), a przy tym w mowie 

żywy […] szedł do ogródka swego pielęgnować kwiatki swe ulubione. A ogró

dek był tyli, co duże wrota folwarczne […]. Zielnik więc był także kroju czysto 

starosą deckiego!124

Ksiądz Franuś […] uległ krewkości swej starosądeckiej, bo każden starosą

deczanin prawdziwy jest lubownikiem125 koni, rybek, ptaszków, łowów lub 

spławu. Rodzina Franusia lubuje sobie w  koniach, rybach i  łowach, chociaż 

Bogiem a prawdą mówiąc, na koniach się nie znają, a pierwszą cnotą mienią 

maść; karmią otrębami i koniczem126 czarnym, zołzy127 leczą gęsiną, a powożą 

jedną powodzką, wołając ciągle „hejta” lub „wista”; jako myśliwi nie zasłynęli, 

a  ryb łowienie wedle zdania ich najłatwiejsze na trutkę… Lecz to ta ujdzie 

w Starym Mieście, bo to tam chałupskiem128 tak idzie! …129

Waluś rozebrał się i wlazł do stawu, kąpie się i zachęca nas. Chcę iść za przykła

dem jego, ale nie daj Boże! Po kostki ledwo wlazłem i mimowolnie krzyknąw

szy: „Gwałtu! zimno!”, umyłem się i co tchu umykam, bo zdało się, że żyły z nóg 

mi powytarga130. Aleć też tu i  trudno o  wodę cieplejszą, kiedy wokół śniegi 

topną [!]: Zawsze jednak Walusia skóra starosądecka gęściejszą okazała się od 

mojej, bo stał wyżej kolan i mył się bez pośpiechu.131

Morawski bardzo cenił sobie humor, żarty i  śmiech. W  liście do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego z  1867 roku wyznał: Gdyby nie dobra szczypta 

124 W Tatry – Do Czarnego Stawu, nr 1, s. 7.
125 Lubownik (daw.) – miłośnik.
126 Konicz (gwar.) – koniczyna.
127 Zołzy – zakaźna choroba koni, objawiająca się nieżytem nosa, obrzękiem węzłów chłonnych żuchwowych, 

zapaleniem dróg oddechowych.
128 Tradycja rodzinna.
129 W Tatry – Do Czarnego Stawu, nr 2, s. 23.
130 Powytarga (gwar.) – powyrywa.
131 W Tatry – Do Czarnego Stawu, tamże.
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humoru wrodzonego, którym Bóg w części zrównoważył kamyki132 i  ich skutki, 
zresztą, gdyby nie góry i  lasy, w  których czasami odbywam gimnastykę kura-
cyjną, trzeba by sobie było […] w łeb palnąć już dawno.133

Szczęsny Morawski przebywał na Sądecczyźnie 
46 lat. Miał wiele schorzeń, ale wędrówki po 
górach i kontakt z naturą oraz mieszkającymi tu 
ludźmi pomogły mu przezwyciężyć niektóre dole-
gliwości, a  złagodzić inne. Ruch fizyczny, górskie 
powietrze, woda mineralna, posiłki pod gołym 
niebem i  poczucie humoru pozwoliły mu wró-
cić do zdrowia i długo utrzymywać dobrą formę 
fizyczną. Pozostawił unikatowe opisy górskich 
wycieczek, sądeckiej przyrody, rdzennych miesz-
kańców oraz turystów. Wspomnienia te dla dzisiejszego czytelnika stano-
wią bezcenne źródło informacji o zasadach odbywania górskich wycieczek, 
o sposobie przeżywania krajobrazu i o perypetiach dziewiętnastowiecznych 
wędrowców.

132 Morawski nawiązuje do schorzenia (kamienie żółciowe), z którym borykał się wiele lat.
133 H. Barycz, Z korespondencji Szczęsnego Morawskiego, dz. cyt., s. 337.

Portret 
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Antologia zawiera teksty Szczęsnego Morawskiego ukazujące piękno przy-
rody sądeckiej. Są to zarówno obrazki, jak i  relacje z  wycieczek w  Beskid 
Sądecki, Beskid Niski, Pieniny i Tatry. Wspomnienia z  wycieczek górskich 
w Beskidy i Tatry zamieszczono w całości, natomiast pozostałe utwory ogra-
niczono do większych lub mniejszych fragmentów opisujących naturę sze-
roko pojętej Sądecczyzny. Teksty te publikowane były przez Morawskiego 
w  latach 1855–1891 na łamach „Czasu”, „Dziennika Literackiego”, „Kraju”, 
„Nowin” oraz „Rocznika Samborskiego”, a dwa z nich stanowiły część pozy-
cji książkowych (J. Szalay, Album szczawnickie, Kraków, 1858 i Sz. Morawski, 
Światek Boży i życie na nim, Rzeszów, 1871).

Fragmenty trzech tekstów były już wcześniej udostępniane przez Autorkę. 
Na łamach „Almanachu Muszyny” ukazał się urywek relacji pt. W góry i lasy. 
Beskidu kończyny nad Nawojową i Popradem (2012) oraz opis Las kryształowy 
(2014). Natomiast na kartach „Wierchów” przedrukowany został w  całości 
opis podróży Wycieczki w góry i  lasy. W Tatry – Do Piącistawów (2014, wyd. 
2016).

Teksty w antologii zostały ułożone według dwóch kryteriów: tematycz-
nego i  chronologicznego. Ze względu na tematykę utwory podzielono na 
trzy części. Część pierwsza zawiera dłuższe lub krótsze fragmenty tek-
stów Morawskiego ukazujących przyrodę Beskidów i Pienin. W części dru-
giej umieszczono pełną relację z wyprawy w Beskid Sądecki i Beskid Niski. 
Część trzecia mieści pełne opisy wycieczek w Tatry, poprzedzone obrazem 
Tatr opublikowanym w  „Kraju”. W  obrębie poszczególnych części utwory 
zostały ułożone chronologicznie. Brano pod uwagę czas ogłoszenia w druku. 
Od zasady chronologii odstąpiono przesuwając wspomnienie z cyklu Zima 
w  górach zamieszczonych w  „Kraju” (1871) przed opisy wypraw tatrzań-
skich (1866, 1867), by nie rozdzielać relacji o wyprawie w Tatry, w zamyśle 
Morawskiego stanowiących pewną całość, i by wszystkie trzy zostały zapre-
zentowane czytelnikowi obok siebie. 

Współczesny odbiorca prac Morawskiego musi się zderzyć z jego archaicz-
nym słownictwem i składnią. To nagromadzenie archaizmów wydaje się być 
celowe i może mieć związek z nieustannym obcowaniem autora Sądecczyzny 
z językiem staropolskim w czasie przeszukiwania archiwów i rozczytywania 
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się w  starych dokumentach, księgach czy spisach. Z  pewnością wpływ na 
w dużym stopniu archaiczny już w XIX wieku język tekstów Morawskiego 
miała jego historiozofia i  rozmiłowanie w przeszłości, w szlacheckim oby-
czaju i świecie pojęć minionych czasów. Prawdopodobnym jest, że ten tra-
dycjonalista rozkochany w zabytkach świadomie archaizował swoje teksty. 

Charakterystyczne dla publikacji Morawskiego jest posługiwanie się przy-
słowiami, frazeologizmami, zdrobnieniami, złożeniami, zgrubieniami i gwa-
ryzmami. Lekturę utrudnia często niezrozumiała, czy wręcz niepoprawna, 
interpunkcja. Pisarz wplata w swoje teksty słowa i zdania z innych języków, 
m.in. francuskiego, jidysz, niemieckiego, łaciny, ukraińskiego, stosując nie-
rzadko pisownię fonetyczną, co niekiedy znacząco utrudnia dotarcie do źró-
dłosłowu. Fonetyczną pisownię często stosuje również w  zapisie nazwisk 
i miejscowości.

Teksty zostały zmodernizowane zgodnie z  obowiązującą pisownią. 
Pozostawiono bez zmian morfologiczne i  fonetyczne właściwości języka 
epoki, z wyjątkiem końcówki przymiotników i zaimków -em, np. ciemnem, 
cichem, mem, swem – które zamieniono na współczesne -ym, np. ciem-
nym, cichym, mym, swym. Zachowano dawne formy nazw miejscowości. 
Poprawiono lub uproszczono interpunkcję w  miejscach, gdzie nadmierna 
ilość wykrzykników i wielokropków nie jest usprawiedliwiona treścią albo 
interpunkcja zaburza zrozumienie tekstu. Opuszczenia fragmentów tekstu 
zaznaczono wielokropkiem w  kwadratowym nawiasie. Podobne nawiasy 
zastosowano dla uzupełnień, np. części słów czy wtrąceń autora antologii. 
Pozostawiono bez zmian wyróżnione przez Morawskiego nazwy własne 
poprzez rozstrzelenie lub pochylenie czcionki.

Przy podawaniu znaczeń słów, jeśli nie zaznaczono inaczej, korzystano 
z następujących pozycji: M.Arcta Słownik staropolski. 27 000 wyrazów i wyra-
żeń w  dawnej mowie polskiej, opracowali A.Krasnowolski, W.Niedźwiedzki, 
Warszawa 1920, Kopia cyfrowa: https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_
Słownik_Staropolski; S.Linde, Słownik języka polskiego, Drukarnia XX. Pijarów, 
Warszawa 1807–1814. Kopia cyfrowa dostępna w  Kujawsko-Pomorskiej 
Bibliotece Cyfrowej KPBC. Wydanie II poprawione i  rozszerzone; Słownik 
języka polskiego, http://sjp.pwn.pl; Z.P.Szewczyk, Słownik gwary Lachów 
Sądeckich, Podegrodzie 2014; J.Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i oko-
lic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu 
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Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem J.Okoniowej, 
Zakopane–Kraków 2009; Z.Radwańska-Paryska, W.H.Paryski, Wielka ency-
klopedia tatrzańska, Poronin 1995; dane dotyczące wysokości gór oraz poło-
żenia miejscowości dostępne w internetowej encyklopedii wikipedia; Miary 
austriackie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Miary_austriackie. Konsultacje 
językowe: język łemkowski – Barbara Bałuc, język niemiecki – Sławomira 
Vogel, Andreas Vogel.

Ilustracje, jeśli nie podano inaczej, pochodzą z  Biblioteki Narodowej 
polona.pl, Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Muzeum Narodowego 
w Warszawie, z oznaczeniem: domena publiczna.
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Wykaz miar używanych w XIX wieku

Na tym samym obszarze i w tym samym czasie w Polsce mogły być stoso-
wane różne systemy miar.

cal staropolski = 24,8 mm; 
 cal nowopolski (1819–1848) = 24,0 mm; 
 cal wiedeński = 26,4 mm
cetnar w dawnej Polsce = 100 kg; 
 w Monarchii Austro-Węgierskiej = 56 kg 
garniec = ok. 3,8 l
kwarta kwarta staropolska = 1,25 l; 
 kwarta krakowska = 0,96 l; 
 kwarta polska = 1 l
łokieć długość łokcia w Polsce mieściła się w zakresie 57–65 cm, 
 łokieć galicyjski = 0,59 m; 
 łokieć wiedeński = 0,78 m
morga,  mórg = ok. 0,56 ha; 
 morga austriacka = 0,57 ha
mila  = 7142 m; 
 mila austriacka = 7585 m
piądź, piędź – odległość między końcami kciuka i  palca środkowego  
 (lub małego) rozwartej dłoni
sążeń, siąg – sążeń nowopolski = ok. 1,7 m; 
 sążeń wiedeński = 1,89 m
sąg sześcienny, siąg sześcienny – stos zawierający ok. 4 metry sześcienne 
 drewna 
staja, staje, stajanie – staja staropolska = 134 m; 
 staja nowopolska = ok. 1067 m
stopa = ok. 0,3 m; 
 stopa nowopolska = 0,28 m; 
 stopa wiedeńska = 0,361 m
Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miary_austriackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Systemy_miar_stosowane_na_ziemiach_polskich
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Obrazek sielski z Sandeckiego

Pomiędzy Dunajcem a  Białą1 ciągnie się pasmo gór2 rozgałęzionych od północnego 

zachodu ku małemu wschodowi, słonecznemu ciepłu zewsząd przystępne, urodzajną 

glebą pokryte, sadami bez liczby oszczepione3 i zamieszkałe ludem rosłym, pięknym, 

że aż spojrzeć miło. Wiosną, kiedy potoczki po spadach zaszumią, żyzne, położyste4 

wzgórza [się] zazielenią, a wśród sadów śnieżnym kwieciem, gdyby godową5 dziewic 

szatą lekko przystrojonych, roje słowików zadźwięczą, spojrzawszy na tę cudną oko

licę, na tę bujną glebę, oddychając tym wonnym gór powiewem i słuchając szczebiota

nia lotnych jaskółek i rozkosznego słowika śpiewu, mimo woli rośnie chętka w sercu: 

tu pozostać i wciąż chodzić ciągle, oddychać i słuchać, i patrzeć. […]

„Czas” 1855, nr 97, s. 1–2

Obrazki sielskie z Sandeckiego. Czysto gardłowe sprawy

Młoda dziedziczka wyjechała na żentycę6 i świeże powietrze do świeżo nabytej gór

skiej wioski. […] Okolica piękna, bo od folwarku widać na północ w półkole wzgórza 

Cieniawy7 i  Mystkowa8 z  kościółkiem pod lipami, probostwem ogrodzonym, przy

drożną karczmą i, obok samotnej sędziówki9 z kamienia, na glinie stawianą gorzelnię. 

Wszystko to w tle górami Paszyna10 i Librantowej11 od nieba oddzielone. Na wschód 

doliną jednej z  trzech kamionek12 założona od matki króla Kazimierza Wielkiego, 

Jadwigi Wielkopolskiej13, wioska14 ciągnie się coraz wyżej ku źródłom rzeki u  stóp 

1 Biała – rzeka, prawy dopływ Dunajca, mający swe źródła w Beskidzie Niskim.
2 Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie – pasmo wzgórz i  kotlin śródgórskich pomiędzy Dunajcem a  Białą 

(Pogórze Rożnowskie) oraz Białą a Wisłoką (Pogórze Ciężkowickie).
3 Oszczepiony – tu: obsadzony [sadami].
4 Położysty (daw.) – lekko pochylony, niestromy, rozległy.
5 Godowy (daw.) – weselny. 
6 Żentyca a. żętyca – serwatka z mleka owczego otrzymywana przy produkcji oscypków, stosowana w XIX 

wieku jako środek leczący drogi oddechowe. Morawski stosuje tę pisownię wymiennie.
7 Cieniawa – wieś w gminie Grybów.
8 Mystków – wieś w gminie Kamionka Wielka.
9 Sędziówka – budynek będący własnością sędziego lub miejsce sądów. 
10 Paszyn – wieś w gminie Chełmiec.
11 Librantowa – wieś w gminie Chełmiec.
12 Kamionka (daw.) – m.in. miejsce pokryte kamieniami.
13 Jadwiga Bolesławówna (ok. 1266–1339), żona Władysława Łokietka, matka Kazimierza Wielkiego; wspie-

rała kolonizację na prawie niemieckim; zmarła w klasztorze w Starym Sączu.
14 Królowa Górna – wieś w gminie Kamionka Wielka.
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góry Wierzch Boguski15, która się wraz z Bratosówcem16 w mglistej dali garbi. A od 

zachodu otwartą doliną wije się po jasnym kamieniu rzeka Kamionka Wielka17 lśnią

cym wężykiem wśród jazów18 i tam, i olszyn, i łozów, a ponad nią sinieją zadunajskie 

góry: Kanina, Wysoka19, Słopnica20, het aż ku Tymbarkowi i Mszanom21. A kiedy poza 

nich słońce, zapadając, gorejącymi barwy widnokrąg rozjaśni, błyszczy biały dwór 

Brzezny22, Chełmiec, Bieczyce23, Stadło24 i Podgrodzie25, a na krańcu Wacławowy gród: 

Nowy Sącz. Ku południowi od granicy tam już czysty górski świat. Przed tobą kon

federackie26 obozowiska w Muszynie i Piwnicznej, a u stóp historyczny Lubomierz27 

i  romantycznie piękna Nawojowa. Powietrze jak w  raju, a  woń macierzanki, mięt 

i leśnej żywicy odświeża zwiędłe płuca miastowych turystów, a wzdyma zdrową pierś 

górala, który się tu jeszcze nie mianuje góralem. […]

Rozgościwszy się, podzielono dobę jak zwykle i zajęto się przepisaną kuracją. Rano 

spanie dokąd muchy i słońce nie obudziły, potem przechadzka do zupełnego zroszenia 

15 Morawskiemu prawdopodobnie chodziło o wzniesienia Gór Grybowskich, gdzie leży Bogusza. Od północy 
rozciąga się pasmo Postawne z Jaworzem (882 m n.p.m.), a od południa pasmo Tokarni z Czerszlą (877 m 
n.p.m.). 

16 Bratyszowiec (Bratyszowice) – część Królowej Górnej.
17 Potok Kamionka.
18 Jaz – budowla wznoszona w poprzek rzeki w celu spiętrzenia wody.
19 Wysokie – wieś w gminie Limanowa.
20 Słopnice – wieś gminna w powiecie limanowskim.
21 Mszana Dolna – miasto w powiecie limanowskim; Mszana Górna – wieś w gminie Mszana Dolna.
22 Brzezna – wieś w gminie Podegrodzie.
23 Biczyce – wieś w gminie Chełmiec.
24 Stadła – wieś w gminie Podegrodzie.
25 Podegrodzie – wieś gminna w powiecie nowosądeckim.
26 Konfederacja barska (1768–1772) – zbrojny związek szlachty zawiązany w obronie wiary katolickiej i nie-

podległości Polski, skierowany przeciwko Rosji i Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.
27 Lubomierz – wieś w gminie Mszana Dolna.

Pejzaż górski 23
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się po kolana i przemoczenia nóżek, bo w kaloszach gorąco i niewygodnie, dalej kąpiel 

przerywana swawolą młodych pstrążków, śniadanie, toaleta i obiad. Po obiedzie szpa

czek28 w  ogrodzie i  przechadzka przedpodwieczorkowa. Po herbacie ostatni spacer, 

wieczerza i dobranoc. Przechadzka ranna przy żętycy bywała trochę uciążliwą: bo to 

jeszcze przed dziewiątą wstać, po rosie chodzić i słońcu się dać skwarzyć to nie bardzo 

miło, za to pod wieczór, to ale! Wtedy moje panie brały dzieci z sobą, czasami i nudny 

stryj się przyplątał i podczas kiedy dziatwa kwiatki po polu rwała lub ku wielkiemu 

stryjowskiemu niezadowoleniu za kąkolem i bławatem w żyto się skradała, szły obie 

panie w tyrolskich od słońca kapeluszach, a prócz tego z parasolkami, unosząc fałdy 

powiewnych sukien w zgrabnych paluszkach, rozmawiały i żartowały z sobą lub gde

rającego stryja sekowały29 słabościami serc kawalerskich, przy czym nieraz o dziatkach 

zapomniano i drodze, a czasem nawet o zegarkach za pasem.

W niebytności stryja nuciły jaką piosnkę lub szły zadumane nad pięknym wido

kiem. Onego razu bardzo był piękny dzień. Słońce zapadało w  iskrzącej zorzy, pta

stwo [!] szczebiotało, macierzanka i zioła miłą woń rozszerzały, dzieci igrały po łące 

z pokojową, a obie panie szły zachwycone pochyłym działem ku lasowi, nucąc sobie 

jedna: Gdybym ja była gwiazdeczką na niebie…30 i marząc o małżonku, którego łysina 

tuziny gwiazdeczek przyćmić zdołała, druga zaś, nie rodowita Polka, śpiewała: Hdie 
domow moj!…31 […]. Szły tedy obie panie, marząc i nucąc ścieżką ponad potok, dalej 

potoczkiem w lasek jodłowy i zaszły aż do źródła, które, bełkocząc, pod korzeniami 

potężnej jodły biło. Opodal słychać śpiew pasterski i bek owiec z jagniętami, a ponad 

głowy gruchały dzikie gołębie i śmiały się kukułki.

„Czas” 1855, nr 163, s. 2

28 Szpaczek (daw.) – żartobliwa pogawędka; ploteczki.
29 Sekować (daw.) – prześladować, dręczyć, nękać.
30 Życzenie, pieśń F. Chopina do słów S. Witwickiego, zaczynająca się od słów: Gdybym ja była słoneczkiem na 

niebie...
31 Gdzie mój dom. Na podstawie tego zapisu trudno stwierdzić, jakiej narodowości była bohaterka tekstu. 

Prawdopodobnie była Ukrainką lub Białorusinką.
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Obrazki sielskie z Sandeckiego. Czarownica

Malownicza chatka samotna nad potoczkiem o urwistych brzegach, ponad nią zarośla 

krzaczaste i pola obsiane owsem i pszenicą, uwieńczone lasem. Mimo32 chatki gości

niec bity z zerwanym mostem starym i tymczasowo skleconym mostkiem od biedy i, 

dalej, znowu pola ze zbożem, kapustą, ziemniakami, aż do Czarnego Potoka […].

„Czas” 1855, nr 186, s. 2

Gród ś[w]. Kunegundy33. Groby Lipskich z Lipia34

Ej! Piękny to ten gród ś[w].35 Kunegundy! przynajmniej położenie jego cudne. Ze 

wzgórza, poza wsią Biegunice36, od kapliczki murowanej przy gościńcu, kiedy spoj

rzysz na niego, to zaprawdę aż radośniej oku i sercu.

Przed tobą Poprad szumiący i bystry, wymyka się dzikiej dolinie, która go od samej 

Piwnicznej i Muszyny więziła, a za Popradem zielona równina, świeża jak połonina 

Alp lodowcowych. I nie dziw, że świeża, boć to dawne Popradu koryto; szumiał on 

tamtędy za czasów ś[w]. Kunegundy, która na jego wybrzeżu Bogu świątynię, a sobie 

zakonne schronienie postawić umyśliła. Świętą jej ręką wzniesiono mury, zawsze 

poważne, zawsze piękne, chociaż już nie lśnią pierwotnym blaskiem, choć nad nimi 

nie czuwa bezpośrednia opieka koronowanych swych dziedziców; chociaż w ponie

wierce i  opuszczeniu, nawet od Popradu niewdzięcznika, który niby się wstydząc 

ubóstwa niegdyś królewskiej siedziby, cofnął wstecz swe dawne łożysko. Wzdłuż daw

nych brzegów rzeki bieleje mur o strzelnicach wysoki na 3 może sążnie, a u końca jego 

rozparła się baszta okrągła narożna, zaglądająca w dolinę Popradu. Wysoko ponad ten 

mur sterczy poczerniały gmach kościoła i  drugi klasztoru, którego pierwszą ksienią 

była święta jego założycielka. Małe domki jasne i owocowe sady przytulają się do baszt 

i strzelnic, wieńcząc i zasłaniając je po części, a ponad nimi wznosi się w pierwszym 

32 Mimo (daw.) – obok. 
33 Św. Kunegunda, również św. Kinga (1234–1292), księżniczka węgierska, żona Bolesława Wstydliwego, fun-

datorka klasztoru klarysek w Starym Sączu, gdzie zmarła. 
34 Chodzi o  dwa siedemnastowieczne nagrobki z  czerwonego marmuru Jana z  Lipia Lipskiego i  Stefana 

Lipskiego, znajdujące się na zewnętrznej ścianie kościoła.
35 Kinga, kanonizowana dopiero przez Jana Pawła II w 1999 roku, powszechnie była nazywana przez wieki 

świętą. 
36 Biegonice – kiedyś wieś, obecnie dzielnica Nowego Sącza.
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tle starosądeckie wzgórze i czernieje las zaklęty! – Zaklęty! bo wedle podania narodu, 

od chwili, kiedy tę cząstkę sowitego wiana ś[w]. Kunegundy odjęto klasztorowi, od tej 

chwili wstrzymał wzrost i ani na piędź nie podrósł! Za tym wzgórzem i lasem płynie 

Dunajec od Krościenka i Łącka, a w małej odległości przyjmuje w siebie Popradu wody. 

Ponad wzgórze zaś i ponad klasztor, i miasteczko z sadami, i nad Dunajec, i Poprad 

wznoszą Pioniny37 swe sine, głęboko poszarpane łono, a  w  rozpadlinach kołyszą się 

mgły, a skaliste czoła promienieją rumianym światłem wschodu, a nad nimi przezro

cze jasne węgierskiego nieba odbija się w modrej rzek fali, która na progach kamieni

stych migocze tysiącznymi światełkami, łamiąc promienie słońca! Tak więc rzeka, za 

nią na zielonym brzegu gród klasztorny i miasteczko, nad onymi trochę w bocz38 po 

prawicy: wzgórze i  las, a nad tym wszystkim porozpadane Pionin skały; nie pięknyż 

to widok i niedobraneż to miejsce na klasztor zakonny? Z obu boków rzeki bystre, 

a z tyłu niebotyczne góry!

Miasto samo: Stary Sącz, wygląda jak zwykle miasteczka polskie dawnej daty. 

Kościół, niegdyś Franciszkanów39, w  roku 1815 zamieniony w  pustkę, dziś mieści 

urząd i więzienia. Kościół farny40, starożytny, godzien wspomnienia i osobnego opisu.

O kościele ś[w]. Kunegundy więcej się rozpiszę, mianowicie o wnętrzu jego. […]

„Czas” 1855, nr 261, s. 1

37 Pieniny.
38 Bocz (daw.) – w bok. 
39 Klasztor franciszkanów uległ kasacie w 1815 r. Świątynię rozebrano, a w klasztorze założono magazyn soli, 

urząd i więzienie.
40 Kościół św. Elżbiety Węgierskiej.

Stary Sącz24
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Dywidenda w Bieńczarowej. Obrazek sądecki

Bieńczarowa41 jest to wieś nad rzeką Białą, nad tą samą, co to między Wojniczem 

a  Tarnowem kryty most przez nią wiedzie; leży na Podgórzu mila za Grybowem, 

a półtrzeci[a]42 mili od Krynicy. […] 

Bieńczarowa leży w pięknej okolicy między górami nad rzeczką. Z  jednego boku 

patrzy na czarodziejski Chełm43, kędy wedle podań ludu czarownice i  czarnoksięż

niczki sądeckiej ziemi tłumne i szumne zjazdy i biesiady wyprawiały, za co je w Sączu 

i  Ropie żywcem na stosie palono; z  drugiego zaś boku pogląda na Jaworza44 górny 

szczyt, owo gniazdo i siedlisko rozbójników w dawnych czasach, jak to Boguszanie od 

dziadów, pradziadów zasłyszawszy, do dziś dnia opowiadają. – Gdyby tak za granicą, 

toby w Bieńczarowej stał hotel europejski, z parkami, a może nawet i Viktorią regią45 – 

owym bujnym Ameryki kwieciem pod szklanym dachem w letniej wodzie kwitnącą; 

że to zaś w sądeckiej ziemi, więc po prostu stoi sobie tam karczma. Podróżni próżniacy 

bogatych rodów nie jeżdżą podziwiać ani Chełmu, ani Jaworza, ani niebrzydkich i nie

ładnych wałachorusinek46, ani wielkich kapeluchów i archeologicznych kopiejniaków47 

(a jak się z starych szpargałów okazuje, po prostu słowackich duh, czyli płaszczów), ani 

nawet pstrągów nie ma kto drogo płacić, ani żętycy i  bryndzy. A  wszystko z  błahej 

przyczyny: że nikt nie wie o Bieńczarowej. Zresztą, gdyby kto i wiedział, i przełamując 

mgłę nieznajomości przez Bieńczarową wprost do Krynicy dążył, toć go Kotowianie 

nie puszczą, utrzymując dawny swój przywilej nienaprawiania dróg48; a Kotowa omi

nąć nie można. Podobne przywileje pielęgnują troskliwie i  inne gminy, mianowicie 

pochodzenia germańskiego, np. Dąbrówka – ale co nam do tego! […].

„Czas” 1856, nr 188, s. 1

41 Binczarowa – wieś w gminie Grybów.
42 Półtrzeci (daw.) – dwa i pół.
43 Chełm (780 m n.p.m.) – zalesiony szczyt o charakterze wyspowym w Górach Grybowskich, na północnych 

krańcach Beskidu Niskiego.
44 Jaworze (882 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w Górach Grybowskich.
45 Wiktoria królewska, amazońska (Viktoria amazonica) – roślina wodna z rodziny grzybieniowatych o ogrom-

nych liściach.
46 Wałachorusini – Łemkowie zwani Rusinami lub Rusnakami, ludność mieszanego pochodzenia wołoskiego 

i rusińskiego, zamieszkująca m.in. Beskid Niski.
47 Kopiejniak (gwar.) – płaszcz łemkowski.
48 Morawski w  ten sposób żartobliwie komentuje opłakany stan drogi biegnącej przez Kotów i  przez 

Dąbrówkę zamieszkałą przez Niemców.
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Chłopczyna prorok (obrazek sądecki)

[…] Poranek był śliczny. Ścieżka wydeptana ponad mystkowski potoczek49 węży

kiem prowadzi, wnet wśród smużek trawnistych i kwiecistych źródłami zwilżonych, 

to znowu wznosząc się, idzie krawędziami oberwanego brzegu, a przez zarośla widać 

potoczek wśród skał i  łomów potężnych migoczący lub słychać tylko szmer jego 

w głębi; to znowu połoninę, czyli polankę obsianą owsem lub zasadzoną ziemniakami 

i  karpielami; albo lasek brzozowy podszyty grubą warstwą mchu, albo jodłowy gaj, 

a we środku łaz50 wycięty schnie i czeka ognia, który go w popiół i nawóz pod krzycę51 

zamieni. Dalej nad ubocznym potoczkiem zasmucony Zbawiciel świata w cierniowej 

koronie i pawołocznej52 szacie z kamienia wykuty, w samotnej dolinie ustawiony unosi 

myśl w  wyższe, w  duchowe światy – i  znów lasek, i  potoczek, i  coraz wyżej, coraz 

otwarciej, coraz więcej gór, i Zbójnik53, i  Jaworze, i Chełm, i Margań54, i Bieszczady, 

a wreszcie wkoło wieniec sinych wierzchów, i Dunajec, i Poprad, i Kamienica gdyby 

srebrne wstęgi! Taki widok towarzyszył nam. Wyszedłszy na wierzch, idziemy rów

nią55 pomiędzy zboża i koło kilku wiejskich zabudowań. […] 

Z przodu kilka drzew ocieniających studnią [!], nas i pielgrzymów, dalej za poto

kiem wzgórze z gaikami i chatami, i gościeńcem wężowatym – jeszcze dalej równia 

i  sady, i domy, i  jedna woda, i druga woda, i  cały Sącz z wieżami i kościołami jasny 

wśród słonecznego światła, a za nim Dunajec i  góry, i  znowu góry, i  jeszcze wyższe 

góry, i niebo, i chmureczki srebrne! Zaprawdę tam by można prorokować lub przynaj

mniej być natchnionym i malować widok á la Claude Lorain56. […] Wróciłem do domu 

zaspokoiwszy po części ciekawość widokiem okolicy. […] 

„Czas” 1856, nr 206, s. 2

49 Płynący przez Mystków.
50 Łaz – karczowisko lub wypalenisko; tu: wycięte drzewa, gałęzie czekające na spalenie.
51 Krzyca – rodzaj żyta.
52 Pawołoka (daw.) – szata powłóczysta lub płaszcz purpurowy.
53 Zbójnik – trudno orzec, o jakie wzniesienie chodzi Morawskiemu. W zasięgu jego wzroku nie było szczytu 

o takiej nazwie. Prawdopodobnie była to jakaś lokalna nazwa lub myślał o Jaskini Zbójnickej pod Wierchem 
nad Kamieniem albo o innej górze związanej z licznie działającymi tu w przeszłości zbójnikami.

54 Margoń Wyżna (774 lub 776 m n.p.m.) – wzniesienie między Kamionką Wielką a Frycową i Maciejową.
55 Równia (daw.) – równina, teren płaski.
56 Claude Lorrain (1600–1682), francuski malarz epoki baroku, pejzażysta, autor licznych scen z pasterzami.
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Album szczawnickie 

Podobne gruzom zamków napowietrznych sterczą rumiane wierzchy Czerwonej 

Skałki57 ponad inne szczyty, a ona sama stoi jakby strażnica u wchodu świątyni, z któ

rej dochodzi szmer cichy – niby nabożnej modlitwy szepty, lecz myślisz, że to złudze

nie tylko, że to szum jodły. Mijasz Czerwoną Skałkę, a szmer ów cichy, owo szeptanie 

znowu trąca ucho i to coraz głośniej. Już przeszło w mruczenie wyraźnie; dalej szelest, 

łoskot, coś miga na lewym brzegu; już szumi, huczy a lśni się srebrzysto: Stój! to pio

niński potok! to potok Kingi, gdyby srebrzysta perłami tkana wstęga nagłym pędem 

z Pionin58 spada w Dunajca łożysko. […]

Od strony Dunajca tworzy potok pioniński jedyną drogę do zamku Kingi59. Wzdłuż 

jego szumiących spadów idzie się spadzistymi ścieżkami w górę wśród ogromnych skał 

pionowych ponurą ścianą sterczących. Tam! na wierzchu jest kotlina wkoło uwień

czona Pionin szczytami. Poglądając na te dzikie i ostre skały, przebija się myśl: że to 

wulkan wygorzały, a  ta kotlina paszczą jego. Zaraz na wstępie tego ostrego z  skali

stych cierni wieńca, od strony Dunajca sterczy skała ogromna z potężną swą siostrzycą 

połączona grzbietem tak, że obie jakoby łęk u siodła tworzą. Na tej więc wyższej (po 

lewej stronie widoku patrząc60) w niedostępnej wyniosłości leżą zwaliska zameczku 

Kingi. Anieli61 go chyba istotnie stawiali! tak przykry jedyny przystęp. Zameczek był 

maleńki i murem obwiedziony, skała ponad nim tworzyła niejako samorodną62 straż

nicę. Z zamku pozostała li kupa gruzów, a w kawałku muru, kędy brama stała, widać 

jeszcze dziurę głęboką zostawioną na zaporę bramy. Czas!, który rzeczywiste dzieje 

dzielnej królowej przemienił w  bajkę o  żelaznym wilku!63, przemienił jej zameczek 

w gruzy porosłe mchem i ziołami.

Ale te zioła same i kwiaty świadczą o Kindze. Bo: „mieszkając w Pioninach dość 

długi czas… po górach, na których ani trawa, ani inne zielska nie rosły, swoją ręką różne 

zasadziła kwiatki, które Bóg dotąd zachowuje łaską. Jest dotąd co widzieć po tamtych 

57 Czerwona Skałka – czerwona wapienna skała w Małych Pieninach, przypominająca jednym ruiny zamku, 
innym sfinksa.

58 Nazwa „Pioniny” to częste w XIX w. określenie Pienin.
59 Zamek Kingi, Zamek Pieniński – wzniesiony w XIII w. pod szczytem Góry Zamkowej w Pieninach, na półce 

skalnej, wykorzystujący naturalne właściwości obronne; tu chroniła się Kinga wraz z klaryskami w czasie 
najazdu Tatarów.

60 Niniejszy tekst towarzyszył obrazowi namalowanemu przez J. Szalay’a, więc Morawski odwołuje się do 
tego, co widzi czytelnik w Album szczawnickim.

61 Według legendy, przy budowie zamku brali udział aniołowie, dlatego udało się go postawić w tak niedo-
stępnym miejscu.

62 Samorodny (daw.) – naturalny.
63 Bajka o żelaznym wilku – coś nieprawdopodobnego, coś trudnego do uwierzenia.
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górach, jako rozmaite wonne kwiecie: 

fiołki, goździki, majerany, tulipany, 

rozmaryny i inne ogrodowe wyrastają 

ziela… nie tylko na ludzką zabawę, ale 

też na rozmaite lekarstwa… i lubo ich 

tam nikt nie opatruje i owszem zawsze 

je bydłem opasają…”. Oto i  gadka 

o kwieciu pod stopami Kingi i goździki 

z  krwi. […] Jak nagle tu roślinność 

pędzi i  dojrzewa, trzeba widzieć, by 

wierzyć. Lato tu podobne do podbie

gunowej ciepłej pory. […]

Nasycony widokiem prześlicznych gór, zadumany nad przeszłością Pionin 

zameczku, który i później rozmaitym ludziom za przytułek służył, mianowicie stron

nikom Korybuta i  Zapolego64, do których zdaje się i  owa strzała tamże znaleziona 

i w zakładzie Ossolińskiego we Lwowie znajdować się mająca należy, schodzisz zado

wolony tą samą drogą wzdłuż szumiącego potoku i  w  milczeniu dosiadasz czółna. 

Szybko ono cię porywa i  ledwie zdołasz przypatrzyć się Sokolicy65, najwspanialszej 

z wszystkich skał naddunajeckich. Gdyby olbrzymia narożna wieża okrągława, gdyby 

wtóra strażnica tej od Boga wystawionej warowni, wznosi się ona pionowo gdzieś ku 

niebiosom, jak się z  czółna patrzącym wydaje, lita skała i  tylko na wierzchu widać 

nieco zielonego krzewia i ziół.

Na pierwszym czółnie zadymiło się! Starszy nad armatą szczawnicką: góral Skubel, 

wypalił z moździerza! mimowolnie wzdryg[nę]ły się panie, a panowie gdzie niektórzy 

spojrzeli, inni pogłaskali wąsa. Odgłos rozliczny obudził się w górach i długim wtórem 

odpowiedział naśladując grzmot, bo tu echo najlepsze i najrozgłośniejsze. Sokoły drze

miące w szczelinach zerwały się obudzone nagle i miaucząc, i piszcząc kocim głosem, 

unoszą się ponad swym wieczystym rodzinnym grodem, który od nich nazwę nosi. 

W wielkiej liczbie gnieżdżą się oni [!] w tej skały rozpadlinach niedostępnych, bez

pieczni od ludzkiej napaści. […] Co do odgłosu, podziwiałem raz obok: małość z wiel

kością! Podczas przeprawy wodnej zerwała się burza od Tatr i ściemniło się, i właśnie 

64 Morawski wspomina o przebywaniu w zamku św. Kingi stronników Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 
króla Polski w latach 1669–1673 i Jana Zapoly’i (1487–1540), hrabiego spiskiego, wojewody siedmiogrodz-
kiego, króla Węgier. Prawdopodobnie przebywali oni w Niedzicy lub Czorsztynie, bo zamek Kingi w tym 
czasie był już w ruinie.

65 Sokolica (747 m n.p.m.) – szczyt w Pieninach, którego nazwa wywodzi się od gniazdujących tu niegdyś 
sokołów.

Św. Kinga
uciekająca 
przed Tatarami

25
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kiedy w chwili mijania Sokolicy wypalono z moździerza, uderzył grom z nieba gdzieś 

w skały ponad głowy nasze: ach! jakżeż nikczemne! jak nieznaczne są dzieła ludzkie 

w porównaniu z siłą przyrody! – tam! było widać jak maleńkim ów pyszny człowiek!!!

Czajki66 płyną szybkością strzały! Dunajec tu najwęższy! kto niezwykły67, przytłumia 

dech w sobie, bo czółno podrzucają bałwany, a czasami i chlupnie do środka. Niewiasty 

tulą się jedna do drugiej, ba! nawet i do sąsiada! bo mieszkańcom równin i piasków 

rozbicie okrętu i morskie rekiny na myśl przyszły. Nie bójcie się, panie! nasz Dunajec 

nie morze, nie pochłonie was, dokąd góral na przedzie silną dłonią drąg dzierży, a drugi 

z tyłu od skał odpycha czajkę. Głębi oni się nie lękają! gorsza od nich mielizna. Gdyby 

na płytkim uwiązgli68, minęłyby was czajki jedna za drugą wśród śmiechu i  żartów, 

góral by musiał wskoczyć w wodę i plecyma podważając, pchać czółno dalej. Jeżeliby 

zaś i to nie pomogło, musiałby was, biedne rozbitki, jedna za drugą brać na ramiona 

i przenosić gdyby dzieci jakie. Najmniejszego nie ma niebezpieczeństwa! przeczekacie 

chwilkę na brzegu i znowu przeniesie góral miłe brzemię na czółno. Strzałą przelecicie 

ponad skały ku Golicy69, gdzie na głazach od prawego brzegu zastaniecie całe towa

rzystwo u Studzienek, a wesoły ogień rozniecony, wspaniale i radośnie blaskiem skał, 

wody i  lasu odbijający, wesoły okrzyk powitania, muzyka i odgłos huku moździerza 

każą wam zapomnieć o strachu doznanym, o niebezpieczeństwie, którego istotnie nie 

było i o zwilżonej może bieliźnie, jeżeliście przenosiły ceremoniał nad suche odzienie. 

Studzienkami zwą się nadbrzeżne głazy, z  których, bełkocąc, zdrój najczystszej 

i  najświeższej źródlanej wody obficie wytryska. Zawsze się też zatrzymują czółna 

w przejeździe, bo już sami górale do tego dążą, lubiąc pić tę smaczną wodę. Stamtąd 

piękny widok na minioną Sokolicę, tutaj rozłożystą, a  jej szczyt wysoko nad innymi 

sterczący niby pod Dunajec zwieszony. Ciemnozielony głęboki bór okrywa boki skał, 

a czasami mknie konik górski lub bydlę przestraszone wrzawą i hukiem. […]

Od Sromowiec i Lechnicy70 płyną czajki – jak ongi zaporozkie [!] na Dnieprze71, 

wydłubane z  grubego pnia z  dzióbem od przodu a  samorodną ławeczką w  środku; 

ale o  wiele mniejsze: bo w  tamtych do kilkadziesiąt mieściło się mołojców, tu osób 

kilka. Popod łuki triumfalne utworzone z pstrych chustek z sobą powiązanych, które 

na długich żerdziach po[d]trzymują dziewczęta czasami po pas w  Dunajec brnące, 

66 Czajki – tu: tratwy góralskie. 
67 Niezwykły – tu: nienawykły, nieprzyzwyczajony.
68 Uwięznąć – zagłębić się w czymś grząskim.
69 Golica, zwana też Holicą (828 m n.p.m.) – pieniński szczyt po stronie Słowacji.
70 Lechnica – wieś na słowackim Spiszu, pomiędzy Czerwonym Klasztorem a Starą Wsią Spiską.
71 Dniepr – rzeka w zlewisku Morza Czarnego; w okolicach Zaporoża znajdowało się dziewięć skalnych pro-

gów rzecznych, tzw. porohów Dniepru.



75

Krajobraz Beskidów i Pienin

płyną z góry jedna za drugą, a  ich osada niegroźna! nie samopały, tylko szkiełka do 

ócz przykłada i zerka ciekawie na dunajeckie syreny. Plastyczna spokojność i mokre 

draperie odzienia, helleńskich posągów szczytne znamiona: jakżeż ich nie podziwiać 

przy zdarzonej sposobności? Wyraz dziękczynienia na twarzy góralki, też nie bez 

wdzięku i powabu; a tanim kosztem: bo za kilka groszy podanych łaskawie, a wdzięcz

nie odebranych.

Pod Czerwonym Klasztorem72 wysiadają goście. [...] Tu Czerwony Klasztor i dolina 

lechnicka z wieńcem gór; tam Dunajec spieszy jak gdyby chwili czasu nie miał do stra

cenia; przeciwny jego brzeg to góra „zamczyska” mons coronae73, gdyby korona sterczą 

jej wierzchy. A jakiejże to barwy te wierchy i skały? jakich lilij i purpury blade omglenie 

przezroczo owiało te chropowate boki? Zaś tam dalej ta różowa skała, a znów dalej 

zielonawosine szczyty, a  tu niebo, a  tam bór ciemny, a  tu wielowieczne lipy ponad 

głową, gładka murawa pod nóżkami, a  kapella [!] szczawnicka tnie od ucha: polkę 

wirującą lub dreszczową… […]

72 Czerwony Klasztor – kompleks klasztorny ufundowany w XIV w., zamieszkany najpierw przez kartuzów, 
potem przez kamedułów; skasowany pod koniec XVIII w. przez cesarza Józefa II.

73 Mons corona, coronae (łac.) – góra korona, korony. Morawski ma na myśli Trzy Korony (982 m n.p.m.), 
najwyższy szczyt Pienin Środkowych, nazywany w XIX wieku powszechnie Pieninami lub Koroną.

Spływ
Dunajcem26
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Panicze zawołali: do kadryla!74 do kadryla! – stanęły pary… a  stateczniejsi tym

czasem poszli oglądać odarte kościoła ściany, na których pozostałe tylko pierwszych 

zakonu i klasztoru założycieli wspaniałe postacie wśród świątyni samotnie się modlą, 

jak ongi wśród pustyni lechnickiej. Jednak urok minionych dziejów pozostał i  urok 

położenia pozostał: więc też niejedno zbolałe lub doświadczeniem upokorzone serce 

przepełni się uczuciem, skrzydła modlitwy uniosą go ku niebu; podczas kiedy kolana 

na zimnych ukląkły [!] głazach. A kiedy się wyjdzie z świątyni i dziedzińców niegdyś 

pustych, gdy oko spocznie na bladopurpurowej Pionin osłonie, to dziwny spokój nie

znany, rozrzewnienie jakieś uroczyste owłada umysł… lecz nie każdego; bo nie każda 

źrenica zdolna widzieć, a nie każde serce czuć zdolne! – Zresztą i chwila zbyt krótka! – 

Skobla75 góral, dowódca górali wioślarzów, wypalił z  moździerza na pierwszym 

czółnie: czas wsiadać; słońce się obniża.

Więc znowu jak kto może dosiada czółna parzystego: bo wszystkie czajki dla 

bezpieczeństwa powiązane z  sobą, a  środek zatkany czamaryszkiem, aby woda nie 

chlupała: siedli – jadą. Niejeden nucąc w duszy pieśń kozacką: Nalewajki, lotne czajki 
płyną Dnieprem już… po niewczesie, bo dopiero przemoczywszy obuwie, przekona się, 

74 Kadryl – popularny taniec salonowy, zazwyczaj tańczony przez cztery pary ustawione w kwadrat.
75 Morawski nie jest konsekwentny w pisowni nazwiska górala; raz pisze Skubel, kiedy indziej Skobla. 

Czerwony
Klasztor 27
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że i  jego czajka: nalewajka! bo się woda do niej leje! – Wkrótce jednak wszystkie te 

drobne zgrzyty ustąpią wrażeniom wielkości!! […]

Żaden może zakącik ziemi naszej, prócz stołecznego Krakowa i jego Wawelu, nie jest 

tak ściśle złączony z dziejami Polski jak Pioniny i ich okolica, owa brama nadgraniczna 

wiecznie otwarta: ludom i ludziom, których Opatrzność wybrała, aby czynami swymi 

przeważnie76 działały na tę tak często klęskami nawiedzaną krainę. Uzupełniające 

ważność i cenność tego pięknego ustronia, wytrysły wolą Stwórcy zdroje szczawów77 

uzdrawiających w pierwszym zarodzie cierpienia ludzkie nabyte życiem od przyrody 

odstrychniętym78. Zbytnią nieruchawością, za wczesnym rozwojem umysłu i czucia, 

niepohamowanym wyobraźni bujaniem, fizycznymi w końcu cierpieniami lub natęże

niem umysłu i czucia parciem, nabytego zwiędnięcia, osłabienia ustroju ludzkiego nic 

tak nie odżegna, nic tak sił nie pokrzepi i nie odświeży jak czyste powietrze gór i owe 

szczawy, i  to zbliżenie się do przyrody, od której nas wykwintna cywilizacja oddala. 

Wielu cierpiących szukają [!] tej ulgi za granicą i nie zawsze ją znajdują lub przepłacają 

drogo; więc też inni wolą ojczyste zdroje pić, ojczystym powietrzem orzeźwiać pierś 

tchu łaknącą. […]

Oprócz zdroju szczawy, prócz powietrza górskiego, widoków cudnych i wygód, na 

jakich ją stać, oprócz tego wszystkiego daje wam Szczawnica to, co właściwie nie do 

niej, co do Was! zamożnych i z oświaty się chlubiących należało: widoki krainy świętej 

Kunegundy i głos mogił, grodów, skał, wód, głos kościołów, kapliczek i  ludu w Bogu 

odpoczywającego. Bo że Szczawnica 

do wód selcerskich79 podobna, że leczy 

piersiową niemoc i  zwątlenie sił, że 

ją rozbierali80 słynni chemicy, a  mię

dzy nimi rodacy nasi: Torosiewicz81, 

Alexandrowicz82, że ją najznako

mitsi lekarze zalecają i opisują, o tym 

zapewne wie już kraj cały, bo błogie 

wpływy Szczawnicy światu wiadome. 

Ale dziejami uświetnionych okolic, 

76 Przeważnie działały – tu: miały duży wpływ.
77 Szczawa – woda mineralna nasycona dużą ilością dwutlenku węgla.
78 Odstrychnięty (daw.) – odsunięty, oddzielony.
79 Wody selcerskie – woda mineralna z okolic Nieder Selters w Niemczech.
80 Rozbierali – tu: dokonywali analizy składu chemicznego.
81 Teodor Torosiewicz (1789–1876), farmaceuta i chemik, badacz wód mineralnych w Galicji i na Bukowinie.
82 Adolf Aleksandrowicz (1811–1875), chemik, badacz źródeł mineralnych, m.in. w Szczawnicy, Krynicy, Rabce.

Przewoźnicy
w Pieninach28
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podań ludu, legend itp. umysłowych zdrojów orzeźwiających ducha i serce, niszczą

cych zwątpienie: tegoć przecie trudno było od Szczawnicy wymagać! […]

A jakżeż to piękny ten świat Boży na Pogórzu naszym! Mchami porosły szczyty, 

niżej zioła i krzewy, kosodrzewina, lasy szpilkowe, hale i  listne drzewa; a w równin

kach owiesek i żytko jare, i kapusta, i co zresztą Bóg dał. A wszystkie pagórki i skały 

wonieją od macierzanki, a wonne powietrze takie świeże, takie czyste, a ta woda taka 

przezroczysta, taka czystomodra, a te skały takie rumiane albo jeżeli tylko szare, to za 

to takie malownicze, tak śmiałopionowe – że patrzeć na to wszystko w samotności, 

w rozmyślaniu, to aż się samo kolano ugina: aby klęknąć i dziękować Stwórcy za tak 

piękny świat podgórski. […]

Album szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca w dwudziestu czterech widokach  
rysowane z natury przez Józefa Szalaya, tekst Szczęsny Morawski, Kraków, 1858, z. 3

Poświęcenie walcowni żelaza w Tylmanowej nad Dunajcem  
18-go lutego 1860 r.

Zgromadzili się więc górale od Pienin w świątecznych szatach i w uroczystej skromno

ści i zjechali się ludzie zamożniejsi z bliska i daleka; obywatele ziemscy, duchowieństwo; 

zdrojowiska też miały swego zastępcę, a władza obwodu sądeckiego w osobach pana 

Kraishauptmana83, dwu naczelników powiatowych i kilku urzędników w pełnym stroju 

urzędowym wystąpiła, aby być świadkiem uroczystego poświęcenia walcowni żelaza 

w Tylmanowej, pierwszej w naszej krainie. I literatura84 nawet, skromnie jak przystało, 

jednokonką85 nadbiegła brzegami Dunajca. Góry były okryte śniegiem, a  drewniana 

świątynia przemysłu, uwieńczona zielonymi sploty, umajona drzewkami zimotraw

nymi86. A komin postacią przypominający pomnik Kościuszki87 w Ameryce tak dziw

nie odbijał [się] od tych gór śnieżnych, tej ludności spokojnej, tych wieńców i splotów, że 

uroczystość owładała serce i mimo woli człek wznosił źrenicę ku niebu, czy nie zajaśnieje 

83 Kreishauptmann (niem.) – starosta, stał na czele cyrkułu, czyli jednostki rządowej administracji w Galicji.
84 Tu: dziennikarz.
85 Jednokonka – pojazd zaprzężony w jednego konia.
86 Zimotrawny (daw.) – wiecznie zielony. 
87 Możliwe, że Morawski ma na myśli pomnik T. Kościuszki w West Point w Nowym Jorku, na który składali 

się kadeci przez kilka lat. W 1828 roku odsłonięto cokół, ale postać naczelnika stanęła na nim dopiero 
w 1913 r. Projekt pomnika rozpropagowany był w prasie i rzeczywiście postać Kościuszki stojąca na wyso-
kiej kolumnie osadzonej na cokole może przypominać komin.
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tam w obłokach białych królowa nasza, Matka Boska Śnieżna88 z Dzieciątkiem błogo

sławiącym tej śnieżnej ziemi, która jej chwale tyle świątyń wystawiła i tyle rzewnych 

wyśpiewała pieśni. O! bo piękne nasze góry latem, a wspaniałe zimą.

A tu z dźwiękiem i brzękiem lecą sanie za saniami gdyby kuligiem, gdyby za daw

nych wesołych czasów. Wewnątrz fabrycznej budowli wśród wianków wiszących 

jaśniał ołtarz Pański wystawiony za dozwoleniem biskupiej władzy. […]

Z szczerym współczuciem dla państwa Berskich89 i ich przedsiębiorstwa opuszczali 

goście Tylmanową nazajutrz, wyrywając się prawie proszącej gospodarza gościnności; 

bo każden spieszył do domu. […]

I znów brzęczały i dźwięczały sanie za saniami, i trzask biczów rozlegał się, i z górki 

na górkę, z obłazu90 na obłaz, szło [się] lotem aż do Łącka, gdzie wstąpiono podziwiać 

kościółek wewnątrz nieźle katedrę tarnowską naśladujący, a którego ozdoby z powierz

chowności odgadnąć niepodobna. I znowu lotem dalej, a dalej, przez Jazowsko aż do 

przewozu pod Katczą [!]91.

Pierwsze sanie, na których gościnne miejsca przyjęli panowie: naczelnik powia

towy i komisarz obwodowy nowosądeccy, skręciły śmiało ku Dunajcowi, bo dziedzic 

Tęgoborzy sam doświadczoną powoził ręką. Na to wybiega z karczmy pachołek dość 

młody, niby przewoźnik, i woła, żeby nie jechać! Pytamy o przyczynę.

– Ha! Bo nie przewiezie!

– Czemu?

– Bo sryż92 woda niesie!

Patrzymy! Dunajec górą stoi, dołem stoi, płonia93 szeroka, czysta, a  tylko koło 

promu cokolwiek sryszu [!] śnieżnistego. Woźnica i lokaj tęgoborscy, pod Kurowem94 

na swym dworskim promie zwykle gości przewożąc, doskonałymi są przewoźni

kami. Siadają w łódź, oglądają, nie ma żadnej przeszkody. Myślą, że prom zasryszony 

88 Matka Boska Śnieżna – wizerunek Matki Boskiej znajdujący się w  Bazylice Matki Boskiej Większej 
w Rzymie, często kopiowany; wezwanie to w Polsce nosi kilkadziesiąt kościołów. Obraz przedstawia Matkę 
Bożą trzymającą Dzieciątko na lewym przedramieniu. Prawa dłoń ozdobiona jest pierścieniem, na pier-
siach wisi krzyż. Dzieciątko trzyma Ewangelię.

89 W 1830 roku majątek w Tylmanowej znalazł się w rękach rodziny Berskich. Wiktor Berski w 1843 r. postawił 
dwór, a następnie hutę żelaza, niestety przedsięwzięcie się nie powiodło i sprowadziło na rodzinę kłopoty 
finansowe.

90 Obłaz – droga w górach omijająca przeszkody, np. skały, stromizny.
91 Kadcza – wieś w gminie Łącko.
92 Śryż (zwany też lodem prądowym) jest efektem zamarzania cieku wodnego lub jeziora. Śryż ma tendencję 

do skupiania się w bryłki i osadzania na przedmiotach znajdujących się w wodzie, szczególnie gromadzi się 
przed tamami, zaporami, za wodospadami.

93 Płonie – powierzchnie wolne od lodu, powstające w trakcie rozbudowywania się pokrywy lodowej w górę 
rzeki.

94 Kurów – wieś w powiecie nowosądeckim, nad Dunajcem.
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podmarzł, chcą łańcuchem przeciągnąć. Przewoźnik sam zapewnia, że prom czysty, 

nieobmarzły. Widać! zwykła przewoźnicza sztuczka na szlachecką kieszeń. 

– Więc czemuż nie przewozicie? Gdzież są drudzy chłopi od przewozu?

On rusza ramiony i mówi: 

– Nie przejedziecie! A chłopów nie ma, bo ich Żyd tylko najmuje wtedy, jak trzeba; 

a Żyda nie ma, pojechał do miasta. 

W karczmie zaś muzyka zapustna, lud tańczy, pije.

– A poczta jakżeż przejdzie? Przecie to gościniec? 

– A nie przejedzie!

Zniecierpliwiony komisarz obwodowy woła:

– Zawołaj mi wójta!

Nikt nie słucha, a tęgoborscy ludzie gotują się sami przewieźć. Żydówka zaś każe 

objeżdżać na góry.

Pan komisarz obwodowy znowu pyta o  wójta! Nikt nie słucha, zaczyna[ją] 

żartować.

Zniecierpliwiony komisarz wydobywa z torby czapeczkę urzędową o złotym galo

niku i pomponiku. A tu, o cuda! Żydówka, która sama trudności wmawiała, skoczyła 

do karczmy i  jak z  ziemi wyrosło: dosiada czterech chłopów czółna, wójt nadbiega 

gdzieś zza ściany, a Żydówka pierwsza chwyta linę promu i ciągnie!…

– Wójcie, czemu tu nie przewożą?

– Bo nie można!

– A czemu nie pilnujesz porządku na przewozie?

– Ja za to niepłatny, abym tu siedział…

Czterech chłopów odgarnęło sryż, za kwadrans byliśmy na drugim brzegu bez 

trudności, a fury, które tam stały z towarem od dwu godzin, błogosławiły czapeczce 

urzędowej.

„Czas” 1860, nr 49, s. 1, 2
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Płanetnik 1861 r.

Od Babiejgóry95 aż na Podbieszczadzie bieckie96 umysły ludu górskiego rozbudzone 

i  zaniepokojone, wszystko pełne obawy, pełne smętnego przeczucia. Burza szalona, 

która wichrzyła w nocy 23go czerwca w niedzielę, narobiła zamętu nie tylko w drze

wach i dachach, ale i umysłach. Rzeczy, które lud prawi, godne są średnich wieków 

i słuchając tych trwożliwych szeptów i wzdychań, zda się, że człek żyje w czasach, kędy 

czarownice na stosach palono, a upiorom wygrzebanym z urzędu kołem serce przeszy

wano; takie to wszystko dzikie i ponure.

Prawda, że po lasach pełno wykrotów, że potężne odwieczne olbrzymy borowe 

runęły w niemocy; prawda, że sady o[d]barczone97 z gałęzi i konarów, a dachy z pozry

wanymi kalinicami [!] i  szczytami; prawda, że w  Polnej za Bobową stuletni klon 

padając na kościół, konarami silnymi ściany świątyni poprzebijał na wylot, a nawet 

ogromna lipa obalona i wyrwana; prawda, że pozr[z]ucało krzyże z licznych kapliczek, 

a w Starym Sączu krzyż z Bożej Męki – dobrodziejowi jakiemuś właśnie przejeżdżają

cemu, padając, zagroził. Lecz czegóż też ten lud górski znowu nie nagada? czegóż nie 

nabaje?

Wszyscy juhase i bace gotowi przysięgać jako na własne żywe uszy swoje słyszeli 

lament wielki w powietrzu i jęk, i płacze, bo kogoś niosło w chmurach!

Jużcić98 taki niesiony w  chmurach to nikt tylko potępieniec jakiś, którego diabli 

żywcem porwali i nieśli. Kto był ten nieszczęśliwy, nie można się dowiedzieć, lecz że 

go nieśli – nikt z ludu nie wątpi. Przecież w Łącku, Jazowsku, Podegrodziu i wszędzie, 

przestraszona ludność wybiegła na pole na tak groźny łomot drzewnych konarów, 

a słysząc lament, jak i płacz wyraźny, poklękali pobożni ludzie i modlili się gorąco do 

Boga, już nie za porwanego, bo temu nie pomogą i modlitwy, lecz za siebie samych, 

aby także nie popaść w moc piekła i pazury ogniste. Zapytajcie się pierwszego lepszego 

wieśniaka, a jeżeli nie dostrzeże na ustach waszych uśmiechu, niewiary i drwinek, to 

wam opowie przejęty tak dzikim przeświadczeniem, że wam się aż smutno zrobi. […]

„Czas” 1861, nr 163, s. 1

95 Babia Góra (1725 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Beskidzie Żywieckim, zwany też Diablakiem.
96 Podbieszczadzie bieckie – Pogórze Karpackie w okolicach Biecza.
97 O[d]barczony (daw.) – pozbawiony. 
98 Jużcić, juścić (gwar.) – tak jest, rzeczywiście, istotnie.
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Dziura w moście albo raczej: most w dziurze

Od NowegoSącza do kolei węgierskiej najkrótsza droga wiedzie doliną Poprutu (lud 

miejscowy nigdy nie mówi Poprad – jeno: Poprut, niejako Pobród) przez Piwniczną 

Szyję i  Krępak99. Czasami na targ pojedynczy 200 wozów obłogiem100 przybywa od 

kolei węgierskiej i ze Spiża101 [!]; poczta też tą drogą utrzymuje związki obustronne, 

mianowicie tutejsze między Bochnią a Kezmarkiem102, a stamtąd węgierska.

Poprutu wylew zeszłoroczny nie nabawił gór głodu, lecz bezdroża wielkiego: zmy

wając mostki na potokach poprzecznych, a miejscami zmywając drogi. Niebawem też 

jeździły komisje urządzające naprawę i odbudowywanie dróg i mostów. Starozakonni103 

przedsiębiorcy, jak zwykle, obejmowali dzieło z obowiązkiem dokonania w trzech mie

siącach. Lecz robota szła niesporo; koniec końcem zapadła zima, a most w Barcicach 

nie stanął.

Barcice – jest to jedna z najstarszych osad w okolicy, mieszcząca w obrębie swym 

„Sapieniec”, pielesze słynnego Sapieńskiego, wojownika pod Grunwaldem, który szer

mierki wojennej uczył Jagiełłowiczów104 – co niechaj będzie rzeczone nawiasowo. 

U stóp tegoż Sapieńca105 grodziska płynie potok Wzarów Przysietnickich106, o których 

też niejedno staroświeckie107 dałoby się pomówić! Potok górski latem mało co nawod

niony – jesienią przybiera, w miarę jak deszcze leją lub śniegi zwolna topnieją od ciepła 

gór rozgrzanych w  lecie. Lud podgórski niewybredny co do dróg, nie żądał mostku 

„pobiednego”108, lecz jechał w bród; co też nietrudno przychodziło i wozom ciężarnym, 

i poczcie, boć to wszystko górale – gdyby padło: jechaliby po dachach i rynnach domów 

miejskich… Lecz miejsce ciasne, a kilka tysięcy wozów ciężkich nagle spuszczonych 

99 Ludowa nazwa gór w  pętli Popradu, między Piwniczną, Starą Lubowlą i  Muszyną, a  szerzej: między 
Pieninami a  Beskidem Niskim. – Zob. T. Borucki, Komunikat o  nowym mezoregionie geograficznym – 
„Krepaki”. Prolegomena, „Almanach Muszyny” 2007, s. 53.

100 Obłoga (daw.) – obłożenie, obsadzenie.
101 Spisz – region historyczny, sąsiadujący z Podhalem; obecnie jego część leży po stronie polskiej, a część po 

słowackiej.
102 Kezmark, Kiezmark, Kieżmark, Kiežmark – miasto na Spiszu, nad rzeką Poprad.
103 Żydzi.
104 Morawski wyraża pogląd, że synowie Kazimierza Jagiellończyka kształcili się w Starym Sączu. W świetle 

źródeł i najnowszych badań nie można potwierdzić, iż synowie Kazimierza Jagiellończyka byli wychowy-
wani na zamku w Starym Sączu, gdzie prawdopodobnie zamek nigdy się nie wznosił. – Zob. H. Stamirski, 
Kształcenie synów Kazimierza Jagiellończyka w  Nowym Sączu w  świetle literatury naukowej, „Rocznik 
Sądecki” 1974–1977, t. 15/16, s. 67–81.

105 Sapieniec – wzniesienie w formie wyspy (462 m n.p.m.) znajdujące się na terenie Barcic. 
106 Przysietnicki Potok, Przysietnica – lewobrzeżny dopływ Popradu.
107 Tu: można by przytoczyć interesujące informacje historyczne i legendy.
108 Pobieda (ukr.) – jeździć.
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w potok, wybiło w nim głębię, na małej wodzie nieszkodliwą, która jednak niebawem 

stała się topielą, gdy śniegi zwaliły i przylodki109 zaostrzyły brzegi.

Śnieg zaś zwalił naremnie110, mróz to chwytał, to puszczał, droga wierzchem skrze

pła, spodem była błotnistą, a rzeki i potoki niosły „srysz” śnieżny i lodowaty. Na moście, 

raczej na potoku barcickim, powstał skwierk111 i narzekanie, spotężane krociami dia

błów i piorunów siarczystych. Nie obyło się bez wypadków. […]

„Nowiny” 1868, nr 17, s. 133

Obrazek wiejski

Nieszkowa112 jest to sobie wieś na lewym brzegu Dunajca, naprzeciwko Nowego

Sącza, na owej pochyłości prześlicznej, która gdyby zasadzoną była winnicami – jak 

dwie krople wody do siebie – podobna do wybrzeży Renu, słynnych na pół świata. 

Wina tam nie ma, ale gorzałki podostatek!113 – tym bardziej, że wieś ma propinacją114 

własną. […]

Prócz propinacji Nieszkowa posiada i łowiectwo własne.

Gorzałka i łowy – zwykle chadzają razem, i dobrze im z tym, jeżeli jest czym i zaką

sić! – Naddunajczanie mają; bo Bóg dał ziemię dobrą, i Bóg sam tylko wie, ile milionów 

jaszczurów, ryb, ślimaków i podobnych gadów składało tu ścierwa swoje, aby utwo

rzyć próchnicę urodzajną, w którą Nieszkowianie sieją zboża i sadzą ziemniaki. Zboża 

i ziemniaki rodzą się plennie, więc są pieniądze, jest gorzałki podostatek, więc bywa 

i ochota łowiecka. 

Nieszkowianie jednak jako lud rolniczy, domorosły, przenoszą pług nad strzelbę, 

a wymłóciwszy i sprzedawszy, wolą spożywać i popijać daru bożego, aniżeli łazić za 

dziczyzną.

Za to Niemcy okoliczni jako naród wojenny i podbijający, namiętnie lubią wybiegać 

ze strzelbą i pieskiem. Nie ostoi się przed nimi zając ani kuropatwa, słomka ledwo że 

uleci, bo licho strzelają; kulą biją na kilkanaście kroków, a kuropatwy łowią w siatki. 

109 Przylodek (gwar.) – oblodzenie.
110 Naremnie (gwar.) – gwałtownie.
111 Skwierk (daw.) – skarga, żal.
112 Niskowa – wieś w gminie Chełmiec.
113 Podostatek (daw.) – dostatek, obfitość, wielka ilość.
114 Propinacja – w dawnej Polsce wyłączne prawo szlachcica do produkcji trunków; też: obowiązek kupowa-

nia przez chłopów określonych ilości trunków.
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Zdarzyło się mimo to, że i wilczysko ogromne, „koniojad”, padło ofiarą strachu nie

mieckiego. Niebaczkiem, kiedy się jeden drugiego najmniej spodziewał, w podegrodz

kich krzakach brzozowych, wychodzi wilk na Niemca, i to o pięć kroków zza krzaka. 

Przelękniony „bruder”115 strzelił w  obronie własnej, krzyknął zarazem od strachu 

i umyka, bo wilczysko podskoczyło w górę. Ogląda się strzelec, a wilk leży. Więc wstą

pił duch w niego, zwłaszcza że w tej chwili huknęło strzałów kilka i odezwały się głosy 

zwycięskie. Padło wtedy trzy wilki […].

„Nowiny” 1868, nr 48, s. 445

Zima w górach. Las kryształowy

Jedziemy w góry – konie otulone parą, która marznąc, pobieliła je; nam od pary zmar

zły, pobielały wąsy i brody, futra i czapki; mróz dwudziestokilkostopniowy ciąży na 

płucach.

Prócz mrozu ciąży jeszcze ta cisza grobowa! bo to noc, noc o mrozie dwudziesto

kilkostopniowym. Miesiąc116 bez mała pełny jasno świeci nad górą, promienie jego 

bezwładne, odbite od tej powłoki śnieżnej, rozlewają światło niby dzienne; dokładnie 

rozpoznać można szczyty dalekie, równie jak cień kopyt końskich w biegu.

Lecz gdzież las? las czarny, zwarty i  już prawie rębny. Oko tak przywykło cieszyć 

się knieją dorodną, a tak znużone tą bielą śniegu mroźną, że tęschno [!] śledzi ciemnej 

zieleni jodeł i świerków, o których wie, że rosną.

Już my w pobliżu, już o staj kilka, lasu nie widać, tylko smuga biała niby mgła na 

widnokręgu.

Wtem miesiąc schował się i błysnął, i znowu schował się, bez ustanku miga się cie

niem i światłem. Więc las jest, ale osędział117 na biało! i w świetle miesiąca nie można 

go było odróżnić od góry i mgły obłocznej, bo białe wszystko.

Źrenica rozpatrzyła się – cóż to za cuda! Boże, cóż to za cuda!

Śnieg nie ciąży na drzewach ani lód nie ugina konarów ni gałązek. Wszystko stoi 

swobodnie, każda gałązeczka, każda jedliczka118, cetynka119 każda. A przecież wszystko 

115 Bruder (niem.) – brat; potoczne określenie Niemców.
116 Miesiąc (daw.) – księżyc.
117 Osędział (daw.) – pokrył się szronem, nabrał białej, siwej barwy.
118 Jedliczka (gwar.) – mała jedlica, gałązka drzewa jodłowego.
119 Cetynka – mała cetyna (leśn.) – uiglone, żywe, rzadziej martwe, ułamane gałązki drzew iglastych; tu: 

igiełka.
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bieluteńkie od wirchu do korzenia. A biel to taka lekka, taka przeźrocza, że niczym 

piana wodna, niczym gaza jedwabna na wdziękach kobiet na wschodzie.

Miesiąca promienie przedzierzgają się przez oną tkaninę skrzysztalonych atomów 

i migają się, i łamią czarująco, czasem jaśniejąc promieniem słońca, to znów rozkładając 

się w żółte promienie złota błyszczącego. Szczególnie powabna gra światła w miejscach 

wolnych od drzew wpośród lasu, gdy równince śnieżnistej za tło stanie ciemniejsza 

ściana lasu migającego w świetle. Wszędzie pełno iskier, pełno gwiazd. Od strony prze

ciwnej, od strony światła pełnego, knieja gdyby skamieniała w marmur biały, w podziw 

wprawia wspaniałością swoją niemą i  spokojną. Tamto gdyby swawolnica czarująca 

okiem brylantowym, to gdyby „Madonna imponata” Rafaela120, na kolana przed nią!

Co za ogrom uroku? skąd to brzemię powagi, że się pod nim korzy i ugina myśl? 

Tać to las tylko, jodły, świerki, parą śnieżną omrożoną… cóż to tak wzniosłego, cóż tak 

potężnego?… lecz nie!… jest coś… przeczuwam, pojmuję, czuję, wiem: Wcielona idea 

budowli gotyckiej stoi przed oczyma mymi!

Tak! gotycyzm cały! od owych słupów gonnych, czasami złączonych samowtór, 

samotrzeć – od owych konarów wyniosłych splecionych górą w  sklepiono lekkie. 

W splocie nie powikłały się, nie pomieszały. Nie przeszkadza jedno drugiemu, każde 

strzela w  stronę swoją, aby w  celu połączyć kończynę z  kończyną sąsiednią. Żadne 

żadnego nie gniecie, żadne żadnego nie wypiera. Wszystko snać pod zakonem jednej 

myśli twórczej prawdy wcielonej w postać budowli.

A tam, górą, górą! na łukach onych ostrych, one piramidy, półwieńce i wieńce, one 

rozety i krzyżyki. Któż obejmie rozmaitość, kto obliczy odmiany?… […] 

O Wicie Stwoszu rzecz wiadoma światu. 

Że zaś gotycyzmu mistrzowie starzy z przyrody lasów cetynowych czerpali pomy

sły i natchnienia, dość porównać dzieła ich z przyrodą samą: wszystko się tam znajdzie, 

co tylko utworzyli. Badając ściślej pierwowzory przyrody, nietrudno nawet rozpoznać 

różnicę stylów.

Las jodłowy ostrzejsze ma łuki, wybitniejsze ozdoby.

Las świerkowy łagodniejszy w postaci, spłaszczony w łukach. […]

Modrzew stanowi przejście odrębne… romantykę budowli.

120 Rafael Santi (1483–1520), włoski malarz i  architekt, znany z  licznych przedstawień Madonny. Obraz 
Madonna dell`Impannata (1513–1514, olej na desce, 158 x 125 cm, Galleria Palatina, Florencja) bierze swą 
nazwę od specjalnego okna „impannata” widzianego w tle. 
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Las omrożony lodem powstałym z  marznącego deszczu, przedstawia odmiany 

wzorów obwisłych, używanych często, a  łączących się dobrze z  miększym stylem 

świerkowym.

Jemioła na drzewie, szyszki nasienne, gniazda ptasie na splotach konarów uzupeł

niają wzory ozdób.

Najważniejsza zaś rzecz, najwybitniej da się zbadać: rozmiar budowli w  wyż 

i w szerz[!].

Kto zbadał rozmiary jodły i  świerków rosnących pojedynczo, nie omyli się co do 

rozmiaru wieży gotyckiej.

Kto zbadał rozmiary drzew stojących obok i stykających się swobodnie konarami, 

nie omyli się co do rozmiaru sklepień. Oczywiście biorąc wzór z lasów bujnych, jakimi 

bywały puszcze średniowieczne.

Zapatrywanie się na przyrodę leśną rozbudza wyobraźnię, wytwarza twórczość 

budowniczą. Zapoznanie przyrody i  przeżuwanie bezustanne pomysłów obcych 

z domieszkiem kombinacji mierniczej bezmyślnej: nie wytworzy nic pięknego – chyba 

że piękną nazwiemy chińszczyznę gotycką.

Przyroda tylko jest matką budownictwa, tak jak jest macierzą piękna wszelkiego.

Szkoda tylko, że tak niedostępną ta matka przyroda. – Las on omarzły szronem 

podziwiałem na Beskidzie muszyńskim… Te świątynie marmurowe samorodne, 

o krociach słupów samojednych, samowtórnych, samotrzecich121, z konarami splecio

nymi w sklepienia przecudne – to droga z Huty Krzyżowej ku Krynicy.

Czemuż też to nie w Krakowie?… choćby na plantach albo zresztą na Bielanach.

„Kraj” 1871, nr 77, s. 2

121  Samojednych, samowtórnych, samotrzecich (daw.) – pojedynczych, podwójnych, potrójnych.
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W góry i lasy

I. Beskidu kończyny nad Nawojową i Popradem

Wawrzeniec Firganek1, w  pieniach Wincentego Pola2 Z  puszczy niepołomskiej zwan: 

Wawrzuś Lekkoduch – wybrał się w  wycieczkę urzędową, zwiedzać ostępy i  knieje 

powierzone łowieckiej jego pieczy, gdyż był łowczym starosądeckim i  muszyńskim 

zarazem. Najchętniej przyłączyłem się do leśnej jego drużyny. Szliśmy samoszóst3.

Przodem niezmęczonej gęby i  płuc p[an] Kłapsia, syn pastora luterskiego4 

z Cieszyna. Z opasłego pieszczocha miejskiego wyrobił się na leśnika niezmęczonego 

i nabrał owej swobody umysłowej i lekkości pożycia w dobrej i złej doli, jakie znamio

nują ludzi zaprzyjaźnionych z  lasem. Z  strzelbą na plecach kroczył sobie przodem: 

płaszcz krojem wojskowym, takaż czapka z pomponikiem, spodnie w buty; wyglądał 

niby oficer w  pochodzie wojennym, zwłaszcza że chłop tęgi i  wyprostowany. Ręce 

spoczywają przełożone przez grzbiet: lecz gęba nie spocznie i  chwilki. Gędziebny5, 

młody i zdrowy! zanadto ma tchu w płucach, śpiewać nie ma z kim, a samemu sprzy

krzy się wnet, więc nam śwista, ale to śwista! swobodnie i  wesoło, żeby mu pozaz

drościły najgłośniejsze drozdy leśne, co to przecie także nie kpy świstuny. Pechpolka, 
Invalidenmarsch, Annapolka…6 i Bóg tam zna nazwy wszystkich tych polek i marszów, 

przeplatanych krakowiakami! snują się jak z kłębka, a dobitnie i dokładnie: aż nogom 

lżej kroczyć. Dla odmiany zaś wyrczy i bębni, naśladując doboszów najdoskonalszych. 

W jednym tylko [się] myli, że poczyna z prawej nogi.

Fedek, uczeń szkół realnych krakowskich, siostrzeniec Wawrzusia, krocząc obok, 

nie zaniedbuje wytykać mu, ile razy zbłądził. Wytyka mu, znak dając ręką i odpowiedź 

odbiera zasię znakiem ręki, po czym oba podskoczą, naprawiając krok, i znów ten świ

sta Pechpolkę, a tamten milcząc, spogląda na niego i kroczy ostro: kaszkiet na uchu, a na 

plecach w krzyż przewieszona torba myśliwska i worek z chlebem. Trzecim z boku 

kroczy pan kontrolor [!] skarbowy kameralny o poważnej minie kancelaryjnej, z stam

bułką7 bez przykrywki na długim cybuchu w ustach, a deszczochronem8 na plecach.

1 Wawrzyniec Firganek, nadleśniczy i łowczy kameralny w Starym Sączu, przyjaciel Morawskiego.
2 Wincenty Pol (1807–1872), polski poeta, profesor geografii na UJ, autor m.in. Pieśni o ziemi naszej, Pieśń 

o domu naszym, Rzutu oka na północne stoki Karpat, Obrazów z życia i natury.
3 Samoszóst (daw.) – w sześć osób.
4 Luteranina.
5 Gędziebny (daw.) – od: gędźba – muzyka; muzykalny, uzdolniony muzycznie.
6 Polka pechowa, Marsz inwalidów, Polka Anny.
7 Stambułka – fajka turecka.
8 Deszczochron – parasol.
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Po czym ja z Wawrzusiem. Jak się tam wydawał pas mój szerokawy i  ja sam: nie 

wiem. Wawrzuś opuścił głowę i  wąsięta niesumiaste, kroczy z  wolna zadumany, 

a  z  kieszeni bocznej wygląda mu połówka bochenka chleba, kupionego w  karczmie 

w Młodowie. O czym duma? Bóg go raczy wiedzieć i dlaczego chodzi w butach sukien

nych? – może właśnie duma o tym, co spowodowało chodzenie w butach sukiennych. 

Wszakże kroczymy doliną Poprutu, a tędy też za młodu chadzał! tu śnił sny serca swe

go…9 Kończy pochód Stanisław, a raczej jeszcze Staś, uczeń leśnictwa, pękaty, rumiany 

i barczysty gdyby kloc dębowy. Silne jego barki dźwigają torbę łowiecką obliczoną na 

trzy zające, wyładowaną na okrągło. W dodatku wiszą z niej juchtowe10 ciżmy11 p[ana] 

łowczego, gdyż nogi jego schorzałe nie podołają pętom i brzemieniu tego wyrobu sta

rosądeckiego, od deszczu jednak muszą się weń chronić.

Deszcz niewołany i nieproszony zniewolił nas zboczyć z drogi do Piwnicznej mia

steczka, gdzie nas też zatrzymał. Było tam właśnie po jarmarku. Starosądeccy garn

carze wracają z  wozami garnków niesprzedanych, pędzą trzody owiec i  kóz, jadą 

bryki pełne Żydów i Żydówek po kilkanaścioro na wozie, prócz pak i skrzyń, i koszów 

bokami wiszących, z których wiszą krwawe szyje i  głowy drobiu zarżniętego: bo tu 

drób tańszy i koszerny rzeźnik tańszy, więc ród Izraela korzysta, kupuje i zaraz każe 

rżnąć.

– Co tam słychać? dobry był targ?

– Oj! oj! doskonały… masła byłby kupił tanio…

Żydek domyślny wie, że po miastach masło to przedmiot dopytu12 wielkiego ze 

strony urzędniczek; więc o maśle odpowiedział panu kontrolorowi.

W mieście targu ani znaku, chociaż prawdę rzekłszy, miasteczka samego niewiele 

znać.

W karczmie na propinacji kumoszki pijane ściskają się z kmotrami też pijanymi. 

Jakiś gardłacz śpiewa. Kłapsia nasz aż struchlał! boć to głos gardzielowy gruby, chropo

waty i rozbity, gdyby głos ten był drzewem, miałby kilkanaście cali w miąż[sz], sęków 

i garbów co niemiara, a wewnątrz dudłę13 i próchno!… Aż zmory przejmowały słu

chającego… A  to tym bardziej, że równocześnie jasnym, czystym głosem góralskim 

wykrzykuje jakiś snać14 pasterz leśny, a  kumoszka jakaś czysto zawodzi swoje: Oj 
dada! dadana, dadada, oj dada!… W kącie bywalec jakiś węgierski mruczy madziarską 

9 Tym ezopowym językiem Morawski prawdopodobnie sugeruje udział Firganka w działaniach konspiracyjnych.
10 Jucht – wyprawiona skóra bydlęca.
11 Ciżmy – rozdaj obuwia.
12 Dopyt (daw.) – zapotrzebowanie, popyt.
13 Dudła – dęty instrument muzyczny; dudlić – grać niedbale na dętym instrumencie; tu: próżnia, pustka.
14 Snać (daw.) – może, podobno, przecież, widocznie, zapewne.
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piosnkę karczemną, z  której tylko słowo puszta15 rozumiemy. Ogółem gwar, mruk 

gdyby w ulu…

Deszcz nie pozwala ruszać dalej, więc nocujemy i  to razem, choćby się można 

podzielić na wygodne noclegi gościnne na plebanii i na poczcie – lecz wolimy razem.

W osobnej izbie na słomie w części, a w części na sianie, rozkładamy się.

Pijany chłop stary zagląda do nas i pyta:

– A skąd panowie?

– Z Starego Miasta!16

– Tak? hm… ja tam służył u p[ana] Szkaradka i u p[ana] Szkalskiego, ale ja tam 

takich panów nie widział.

Ferduś na to:

– A dawnoście to służył?

– Będzie z dziesięć lat.

– No! to jużcić żeście nie widział, bo my tam dopiero 9 lat.

– A to co inszego!… przepraszam! 

Rano chłop jakiś z batogiem wchodzi i gapi się na nas, stanąwszy wedle stołu; mina 

głupia pobudza nas do śmiechu.

– Wej! Czegóż się panowie śmiejecie ze mnie?…

– Czegoż się tak gapisz?…

Chłop się zakręcił, pogadał z Żydem wchodzącym właśnie i wyszedł, nie zawarł

szy drzwi; w sieniach żartował z babą służącą w karczmie. Sądząc, iż to podwoda17 

nasz zamówiony, wstajemy, zbieramy się, śniadamy. Firganek pyta: – A gdzie mój nóż? 

– a był to nożyk składany, doskonały do chleba i ołówka, a i skoka zajęczego niejed

nego już oderżnął. [W] tej chwili wchodzi Żydówka, szukając siekiery, która jej zginęła 

i mówi:

– Ny! pewno tu już był ten złodziej…

– Jaki złodziej?

– Ny! ten Waróg! to wielki złodziej, jak się tylko zjawi, zawsze co ukradnie…

– Tu był jakiś chłop i zginął nam nóż… żartował z babą, co tu służy…

– Ny! to żona jego… to on ukradł nóż i siekierę!

Za chwilę słyszymy Żydówkę hałasującą w szynkowni i wołającą na niego: 

– Gdzie siekiera? słysz! gdzie moja siekiera?…

15 Puszta (węg.) – goły.
16 Stare Miasto – Stary Sącz.
17 Podwoda – tu: woźnica, właściciel furmanki mającej podwieźć podróżników.
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Więc i my:

– Gdzie nóż?…

– Jaki nóż? nie wiem o nożu żadnym! – i wychodzi z alkierza, zapalając fajkę, a my 

dojrzeliśmy, że próżną.

– Gadaj, gdzie nóż i oddaj, bo ci zęby wybiję!…

– Ho! ho! czy to rozbój, czy co?

– Nie wziąłeś?

– Nie wziąłem!

– Jak ci trzeba Boga przy skonaniu?

– Jak mi Boga trzeba przy skonaniu!…

[W] tej chwili dziewczyna wychodzi z alkierza i wynosi nóż powalany w popiele, 

uważała18, że chłop do fajki próżnej kładł węgiel, domyśliła się i  szukając w popiele, 

znalazła nożyk, który tam rzucił. Wawrzuś, oburzony do żywego, stanął naprzeciwko 

złodzieja, pokazuje mu nóż opopielony i pyta:

– Trzeba tobie Boga przy skonaniu?

– Trzeba! proszę pana!… – mówi złodziej i pyk! pyk! z fajki próżnej…

– A ty łotrze! ty zbrodniarzu! ty pogański synu!… taceś19 ty gorszy od bydlęcia nie

mego… od psa wściekłego… tać ty sobie z Pana Boga żarty stroisz… a wiesz ty, co ciebie 

czeka… piekło…

Złodziej uśmiechnął się bydlęcym wyrazem i palcem w fajce ubija węgiel… on bał 

się kijów i policzków, a tu go tylko piekłem straszą!…

– Wawrzuś! Wawrzuś! chodź! podwoda przyjechała! – temu łotrowi wybij ze dwa 

zęby, jeżeli masz ochotę, ale płuc sobie nie psuj nadaremno: patrz: on się śmieje! – 

Wawrzuś aż oniemiał ze zgrozy! nawet nie splunął…

Gdyśmy wychodzili, złodziej skłonił się i rzekł:

– Niech Pan Bóg panów prowadzi szczęśliwie! – 

Jedziemy gdyby powarzeni20, nikt słowa nie rzeknie, nie śpiewa ani śwista. Koniki 

żwawe umykają z miejsca piękną doliną Poprudu21, owianą powietrzem przeczystym; 

my milczymy gdyby one skały nadbrzeżne wypiętrzone ku niebu. Mijamy Mniszek 

i piece rudy żelaznej, i kościół od wody zrujnowany, i dolinę Pilchowską…22

18 Uważała – tu: zauważyła.
19 Taceś (gwar.) – to jesteś.
20 Powarzeni – tu: w bardzo złym humorze.
21 Przypis redaktora „Rocznika Samborskiego”: Autor nazwę tę odmiennie, a tym samym nieraz bałamutnie, 

streszcza: to Poprud, to Poprut, to Poprad.
22 Dolina Pilchowska – Pilhov, niegdyś wieś na Słowacji, obecnie dzielnica Mniszka. 
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– Prawda też to – rozpoczyna rzecz pan kontrolor – że Węgry chcą znowu zapro

wadzać tricalek23 od tytoniu?… Źle by to było i niepotrzebnie, bo znowu by utrudzono 

przejazd! ot i  tędy nie daliby nam jechać po swojej stronie!… Lepiej, żeby w  całym 

państwie nałożyć podatek od głowy…

– Jak to?

– Tak! rozłożyć podatek na wszystkich, od głowy do głowy!

– Jak to? i na tych, którzy nie kurzą?24

– Naturalnie! i owszem! na niekurzących najbardziej! Bo kto kurzy, już przez samo 

to płaci na skarb, kto zaś nie kurzy – nie ma wydatku, zaoszczędza, więc tym łatwiej 

mógłby dać jakiego guldena…25

– A niech pana kontrolora wszyscy!… a to mi zasada sprawiedliwa!

Trudno było odwieść go od tego –  lecz on odwiódł nas od milczenia; w  końcu 

Kłapsia zaświstał: Pechpolkę! – Nad spodziew rychlej stanęliśmy w Żegiestowie.

Z  Żegiestowa ruszamy ku P u  s t e j,26 która stanowi najwyższy (556 stóp wiedeń

skich) szczyt przyłęku27 południowego: Runka28 wspaniałego. Pusta panuje nad całą 

południową uboczą29 tych kończyn Beskidu wielkiego: mianowicie od Muszyny aż do 

Piwnicznej widać z niej dolinę Poprutu w całej swej nadobności górskiej.

Samotna sterczy wpośród działów i  łęków pustych, jak sierota, ozdoba jej przy

rodna30: lasy i knieje znikły dawno. Ledwo gdzieniegdzie zielenieje kępka drzew lub 

płat krzewia brzozowego słabo okrywa ubocza spłuczyste31, z których w miarę ubytku 

ziemi coraz gęściej wyglądają skały gdyby kości z ciała schudzonego. Pusto też wokoło 

23 Tricalek – rodzaj podatku.
24 Kurzyć (gwar.) – palić papierosy, fajki.
25 Gulden – moneta funkcjonująca w zborze austriackim.
 System monetarny na ziemiach polskich zaboru austriackiego był bardzo skomplikowany. W 1857 r. prze-

prowadzono reformę walutową. Wprowadzono srebrnego florena (100 krajcarów, centów), ale funkcjo-
nowały też gulden, ryński, złoty polski, złoty waluty austriackiej…. Ustalanie za każdym razem wartości 
danego nominału przekracza ramy tego opracowania. – Zob.: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Systemy_monetarne_w_Polsce#Systemy_monetarne_w_zaborze_
austriackim_(1772%E2%80%931918)

26 Pusta Wielka (1061 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w południowej części Pasma Jaworzyny. Dziś 
jest w znacznym stopniu zalesiona, ale dawniej polan i obszarów bezleśnych było dużo więcej.

27 Łęk (geol.) – wklęsła część fałdu, której wnętrze zbudowane jest ze skał najmłodszych, w  kierunku 
zewnętrznym zaś występują kolejno skały coraz starsze.

28 Runek (1080 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Sądeckim, w głównej grani Pasma Jaworzyny.
29 Ubocze – ustronie; miejsce położone z boku, nie przy utartych szlakach.
30 Przyrodna (daw.) – naturalna.
31 Spłuczyste (daw.) – wymyte pędem wody, wypłukane.
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w  tych kolib32 kilkadziesiąt rozsianych pojedynczo po przestrzeni ogromnej; nie 

zatrzymają oka, nie wypełnią nagości gór. Pusta jest królową pustyni górskiej!

Wozowa cesta33 nad spodziew uczęszczana od Wirchomli34 ku Szczawnikowi 

i Muszynie, białą smugą ciągnąc się u jej stóp, także nie rozwesela tej pustyni. Ani owe 

kapliczki murowane spustoszałe! – Smutne to pomniki!!

Jak Bieszczad35 cały, tak i  kończyny jego nadpopradzkie, mają swe dzieje krwią 

ludzką pisane: a kapliczki stare, wzniesione w górach niezamieszkanych, to pomniki 

tych dziejów!

Zbój przez długie wieki panował po tych wirchach36 pustych, rozbijano, obdzierano 

i  zabijano podróżnych, a  kapliczki owe stoją zawsze na mogile zabitego! – Czasem 

nawet na mogile zbójcy, który padł od kuli Muszynian, gdy z rozkazu starosty bisku

piego wyszli czatą zbrojną śledzić i imać37 zbójcę, i starli się z nimi jako bywało. U pod

nóża Pustej od strony Szczawnika stoi ich dwie: obie kamienne, sklepione, a  jedna 

zamiast dachu ma piramidę ustawioną na sklepieniu.

Na samej Pustej, prócz widoku prześlicznego, widzieliśmy ładne koniki polne, czer

wonobarwne, ulatujące przed nami, i kilka krzaków rozchodnika górskiego, kwitną

cego wspaniale. 

Pan Reman38, który z dwoma koroniarzami39 przyłączył się do nas, w pocie czoła 

wykrył kilka porostów półkamiennych, owej roślinki ciekawej, która stanowi najniższy 

szczebel przyrody ziemskiej, rozpoczynając życie na kończynach martwoty kamiennej.

Z Pustej, pożegnawszy przyjaciół żegiestowskich, ruszyliśmy ku Runkowi, kołując 

ponad źródliska Wirchomki40. Lasu nigdzie, tylko koliby i  koszary41 wokoło Pustej. 

Białą cestą marglowatą42 idziemy stęsknieni lasu, spragnieni wody źródlanej. Jedno 

i drugie znaleźliśmy na C ę b r ó w c e, polanie u stóp Runka.

32 Koliba – miejsce schronienia w górach, zwłaszcza szałas pasterski.
33 Cesta – droga.
34 Wierchomla – wieś w gminie Piwniczna-Zdrój. Morawski posługuje się pisownią: Wierchomla, Wirchomla, 

Werhomla.
35 W XIX wieku terminem Bieszczad często określano graniczny grzbiet Karpat. Zob. T. Borucki, O nazwach 

„Bieszczad” i „Beskid” w okolicach Muszyny, „Almanach Muszyny” 2010, s. 93–108.
36 Wirchy (gwar.) – wierchy, szczyty.
37 Imać (daw.) – zajmować się czymś, robić coś; tu: pojmać, aresztować.
38 Prawdopodobnie chodzi o Antoniego Rehmana (1840–1917), polskiego geografa, geomorfologa, geobo-

tanika i  podróżnika, profesora Uniwersytetu Lwowskiego w  latach 1882–1910. Od 1865 roku odbywał 
podróże naukowe po całych Karpatach i Rosji.

39 Koroniarz – określenie Polaka pochodzącego z zaboru rosyjskiego.
40 Potok Wierchomlański.
41 Koszar – przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, używana na pastwiskach górskich.
42 Margiel – jasnoszara lub brunatna skała osadowa.
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Dochodząc ku niej, przechodzimy przez łączkę świeżo zrytą przez dziki. Snać było 

ich gniazdo całe, a skiby ogromne, odwalane jednym zamachem ryja, świadczyły, że 

były [to] dziki stare i  potężne. Na polanie mieszkają ludzie, uprawiając ziemniaki, 

owiec43 i nieco jarcu. Właśnie robili w polu, a obaczywszy nas i strzelby, pędzą ku nam 

co tchu staje, chwytając po drodze drągi zamaszyste.

– Co tam?…

– A na pogonkę44 kwapimy się45… bo już nie ma rady na te świnie dzikie. Łąkę nam 

zryły, a na ziemniaki idą obcesem46, niewiele dbając i na człowieka. Kiedy skoczyć ku 

nim i tuknąć47, to nie uciekają, a samury48 staną przodem i rechoczą49, aż mór człeka 

przechodzi. Bez siekiery i  ognia nie można się nocą ani wychylić ku ziemniakom. 

Niech też ta panowie ubiją z kilkoro…

– Ileż ich jest?…

– Trzy stare, a cztery młode, ale już odchowane należycie…

– A czemuż nie dajecie znać do dworu?…

– Kiedy to kawał drogi do Nawojowej…

– Słuchajcież! Nie tak to łatwo ubić dzika, bo i on ma swój rozum. Ale my dziś na  

Kamieniu Barnowieckim50 będziemy nocować z panem Macierzyńskim51, to się umó

wimy, weźmiemy kul, których nie mamy ze sobą, i strzelców więcej; wy zmówcie wię

cej nagonki, to może dostaniemy którego…

– Oj to! to! bo już ciężkie utrapienie…

–  Inaczej spłoszylibyśmy je tylko na kilka dni, a  potem jeszcze by wam gorzej 

broiły…

– A takci, tak, mój panasku!…

– To bądźcież zdrowi; obaczymy się wkrótce…

– Niech Bóg prowadzi panów!…

43 Owiec (gwar.) – owies.
44 Pogonka (gwar.) – pogoń, pościg.
45 Kwapić się (gwar.) – być skorym do czegoś, zabierać się do czegoś; tu: przygotowywać się do odstraszania 

dzików.
46 Obcesowy – zbyt bezpośredni i nietaktowny.
47 Tuknąć (gwar.) – krzyknąć, wrzasnąć.
48 Samura – stara samica dzika, często żyjąca samotnie.
49 Tu: głos wydawany przez stare samice dzika.
50 Barnowiec – wieś w  gminie Łabowa. Obecnie znajduje się tutaj rezerwat przyrody, w  którym domi-

nuje buczyna karpacka. Ciekawostkę stanowią liczne jaskinie i  wychodnie skalne, do najciekawszych 
należy Czarci Kamień. Wierch nad Kamieniem (1084 m n.p.m.), zwany przez Morawskiego Kamieniem 
Barnowieckim, to trzeci pod względem wysokości szczyt w Paśmie Jaworzyny Krynickiej.

51 Roman Macierzyński, zarządca leśny i pełnomocnik Dóbr Nawojowskich. – Zob. C. Cempa, Szkice Łabowskie, 
Łabowa, 2015, s. 11.
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U źródła ujętego w cebrzynę52 [!], zimnego jak lód i bardzo dobrego, wytchnęliśmy 

chwilkę. Zdaje się, że od studzienki cębrzonej53 [!] polana ta zwana Cębrówka.

Runek. – Co to za nazwa: Runek?…

Runąć znaczy upaść z  łoskotem; pierun54, czyli po słowiańsku bierun, znaczy: 

wielki łoskot, wielki trzask. Run, więc i  Runek, oznaczałoby miejsce, kędy łoskot 

wielki bywa; miejsce, kędy pieruny biją. Za górą leżąca wieś Pierunka55 stwierdza to 

przypuszczenie. Jeżeli ono prawdziwym – co się zdaje wedle położenia góry – toć tam 

pieruny i teraz będą biły, a ślady ich będą widocznymi na drzewach. Tak wywodziłem 

nazwę56, sam ciekaw, czy się wywód sprawdzi.

Wkraczamy tedy w ów las bukowy, który nas tak nęcił z dala. Przecudny też to 

las! – Knieja zwarta zupełnie, drzewostan w pełności, bujność i gonność57 niesłychana, 

wziątek drzewny ogromny! Pnie prościuteńkie wystrzeliły na 16–17 sągów, a  jeden 

w drugiego równy gdyby wałek. Górą tylko gai się korona szczupła. Kroczymy jak pod 

palcami58, a ciszę uroczą przerywa tylko lekki szum górą w szczytach drzew.

Lasu bukowego tak pięknego jak ta ubocz Runka nie ma w górach sądeckich. Buki te 

do tego tak szczepne59, że deski z nich łupią siekierami jak gdzie indziej gonty i dranki. 

Pełni podziwu idziemy krok za krokiem. Wtem głos: „Pierunowe drzewo!” – i istot

nie od szczytu do spodu wężykiem okręca się rowek wydrążony iskrą elektryczną.

Za chwilę drugie, a  znów za chwilę znajdujemy trzecie takie drzewo, znaczone 

pierunem! – i  to nie zbaczając z  chodnika widzieliśmy 3: ileż ich będzie na Runku 

całym?… Więc kroczymy istotnie gajami Perkuna60 groźnego! – Ludzkość, w  piele

szach umysłowych jeszcze upowita, miejsca, kędy pieruny biły, uważała za siedziby 

boga gromowładnego, z zgrozą pobożną nawi[e]dzała je i uciekała, widząc zbliżającą 

się chmurę. Stwórca dobroczynny dla ochrony ludzkości nieświadomej zakonu61 stwo

rzenia, zwierzęce uczucia zachowawcze przyozdobił w  człeku piękną tęczą uczucia 

pobożnego, które z wiekami wzrastając i rozwijając się, zakwitło kwieciem, nad które 

ziemia nie ma nic piękniejszego. Jest nim pojęcie Boga samego! Początkiem rozwoju 

52 Cembrowina – ścianki, obmurowanie umacniające zbiornik wody.
53 Morawski niekonsekwentnie stosuje pisownię: cembrzyna, cębrzonej, Cębrówka.
54 Pierun (gwar.) – piorun.
55 Piorunka – wieś w gminie Krynica-Zdrój.
56 Morawski, znany z  manii lingwistyczno-etymologicznej, wielokrotnie snuje dociekania na temat nazw 

miejscowości (Piorunka), wzniesień (Runek), a nawet roślin (chrzan).
57 Gonny – wysoki, prosty, wybujały, śmigły.
58 Kroczymy jak pod palcami – kroczymy jak na palcach.
59 Szczepny (daw.) – z łatwością rozszczepiający się na szczapy, polana.
60 Perkun – bóstwo panteonu bałtyjskiego, gromowładca, bóg niebios, ognia i płodności, odpowiednik sło-

wiańskiego Peruna.
61 Zakon – tu: prawo.
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rozumowego był strach i  zgroza przed 

pierunem niebios! – 

W  milczeniu schodzimy uboczą ku 

miejscu, kędy przedtem istniała buda 

potażna62 u  źródlisk Wirchomli. Las 

czarny jodłowy zwarty, przystępu zni

kąd, drogi żadnej, dołem las wycięty 

odrasta; górą sterczą jodły stare pozo

stałe 30–36 calowe. Nie ma sposobu 

wyzbycia się ich: więc stoją dopokąd 

wichry której nie obalą, a  wtedy na 

rumowisku jej zgniłym puszcza się 

młódź: rośnie las pierwotny, niety

kany ludzką ręką, a opłacany do skarbu 

koronnego.

Wchodzimy w las plebanii muszyń

skiej. Straszne tu gospodarstwo! Żydzi kupili, Żydzi cięli; a cięli, co mogli, wywieźli 

także, co mogli. A gorżki [!] tu ten wywóz! – Drogi nie ma żadnej; trzeba czekać aż 

potok śniegi zawalą i twardniejąc, utworzą drożynę. Wówczas drzewo można przesu

nąć, a gdzie lepiej, brać na sanie i wywozić. Mnóstwo jednak go pozostaje.

Wydobyliśmy się przecie z  tych domów i  potoka krętego. Znowu kroczymy 

Beskidem63 samym, od któregośmy zboczyli na chwilkę, opuszczając łęk pomię

dzy Wirchomlą a  Łosiem64. W  prawo mamy dolinę rzeki Kamienicy65 i  całą 

Nawojowszczyznę, w lewo całą dolinę Poprutu… 

Z początku las stary bukowy, dalszy ciąg Runku. Droga wilgotna wąskim ciemni

kiem prostym: szczyty buków gonnych z rzadka gdzie dozwolą promieniom słonecz

nym przedrzeć się ku ziemi; więc droga oślizła tym bardziej, że pokład ziemi to sama 

czarna próchnica z liścia bukowego. Milcząc, idziemy gęsiego, gdyby dzicy w Afryce… 

62 Potaż – zanieczyszczona postać węglanu potasu; rozpuszczalna w wodzie część popiołu pochodzącego ze 
spalania węgla drzewnego; stosowany przy produkcji mydła, szkła, wyrobów ceramicznych, bielenia tkanin 
oraz jako nawóz. 

63 Nazwy Beskid Morawski używa nie w znaczeniu pasma górskiego, ale nazywa tak dział, rozdziele, grzbiet 
górski, granicę. Było to częstą praktyką jeszcze w  XIX wieku. Zob.: T. Borucki, O  nazwach „Bieszczad” 
i „Beskid” w okolicach Muszyny, dz. cyt.

64 Łosie – wieś w gminie Łabowa.
65 Kamienica Nawojowska – prawy dopływ Dunajca o  długości 32,3 km, którego źródło znajduje się po 

północnej stronie masywu Jaworzyny Krynickiej, a wpada do Dunajca w Nowym Sączu, w dnie Kotliny 
Sądeckiej. 

Las bukowy29
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W  dali prostej rozjaśnia się, 

droga zielenieje…

Wychodzimy z  kniei i  sta

jemy w podziwieniu!… Łomy66 

i  znowu łomy! jedno drzewo 

runęło całe, drugie przez pół, 

trzecie zgruchotane na okru

chy… Te pospierały się o  sie

bie i  o  drzewa stojące, tamte 

utworzyły kupę… Wszystko 

wszędzie przerosłe: to trawą 

i ziołami, to świerczynką mło

docianą, to bluszczem, to ostrężyną67… Na rozgromie życia leśnego świeże młode życie 

rośnie, pnie się, wspina lub opełza… Wszędzie kwiaty, wszędzie zieleń bujna okrywa, 

oplata, owieńcza to próchno gnijące!! – A  kędy miejsce wolne, tam trawa ściele się 

kobiercem zielonym, że aż łechce po źrenicy!… Wszystko to wokoło ujęte w ramy lasu 

starego, potężnego, osiwiałego mchem i porostem! Cóż to za obrazek przecudny w tej 

porze letniej, w tej woni leśnej!…

Odtąd obraz za obrazem, urok za urokiem!

Przez woń leśną, przez woń kwiecistą przegryza się jakiś zapach korzenny, miły 

i ponętny. Zdziwieni wąchamy, a nie możemy odgadnąć, co to za woń.

Stajemy, dziwimy się, śledzimy ziół i kwiatów… Aż tu schylony ku ziemi wietrzę 

gdyby ogar, i, idąc za wiatrem, dochodzę do torby Wawrzusia… czuję woń rumu!

– Nieszczęsny człecze! cóżeś zrobił? wziąłeś rum w opiekę i wylałeś!

– Rany boskie!… odetkała się flaszeczka…

– Oj, Wawrzusiu lekkoduchu! coś też tu narobił?… Ale cicho!… uchlupało się tylko 

troszka!

Znowu wychodzimy z  lasu zwartego. Drożyna zazieleniała i  rozszerza się coraz 

bardziej, aż przeszła w polankę zieloną w pośrodku lasu. A na tej polance istny ogró

dek! Klomby, klombiki rozrzucone po murawie, to znowu łączące się w  gaiki i  gaje 

większe… pełno krętych ścieżek zielonych… pełno niby altanek i chłodników, i kryjó

wek zaciemnionych… a wszystko okrągło porosłe, wszystko równiuteńkie gdyby pod 

miarę… Wyjść się nie chce z tych kryjówek zielonych… z tego ogródka samorodnego, 

66 Złom (leśn.) – połamane i powalone przez burze i wichury drzewa.
67 Ostrężyna – jeżyna.

Wycieczka 30
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który wdziękiem i rozmaitością przechodzi wszystko, co utworzyli ludzie… I któż to 

utworzył?…

Pasterze wzniecili ogień, który podsycając, ścięli drzewa pobliskie i palili całkowite, 

nie żałując sobie… Miejsce zaciszne nadało im się, więc częściej wracali, mianowicie 

w zimna i słoty szukając schronienia dla siebie i owiec. Tak z czasem powstała polanka, 

którą rozszerzać było ich zyskiem. W dworze nawojowskim nikt o tym ani wiedział, 

ani się troszczył, bo las nie miał wartości najmniejszej, a od owiec płacono spaśne68 

lub pobarańszczyznę69. W końcu leśniczy uczony nastał, porobiono napisy i surowo 

wzbroniono pasać, kędy nie pasano dawniej. Więc buczyna obsiewała się po polankach 

świeżych. Z początku strzeżono pilnie i karano. Po zniesieniu pańszczyzny i sądownic

twa dworskiego, pasterze próbowali szczęścia i po staremu przed słotą i wichry chro

nili się na one dawne swe koczowiska. Lasu grubego nie śmieli palić, małe tylko ogniska 

wzniecali. Ale owce ich i kozy nie żałowały buczyny młodej: każdy krzaczek, każdy 

gaik ogryzały wokoło i dokąd mogły dostać. Ogryzana buczyna puszczała latorośl gęst

szą i krótszą, a osiewek świeży znikał. Tak więc zagęściły się i zaokrąglały krzaki, któ

rym już trudno wzmóc się w wysokopienność.

Za to ogródki potworzyły się przecudne istotnie! – Kłapsia nasz w zachwyceniu, 

o jakie go trudno było posądzać. Chodzi chodnikami, przysiaduje lub do dumania roz

kłada się po ciemnikach i kryjówkach… aż nam psuje wrażenie piękna.

Znowu weszliśmy w las. Beskid coraz węższy, w końcu wąziutki! na ścieżkę tylko 

pozostało grzbietu, a ubocze obostronne przepadziste w głąb. Knieja gęsta, głucha, głę

bieńce wilgotne… legowiska i pielesze dzików: tu mogą się i wylęgać, i chować.

W uboczy północnej buki stare dopiero poczynają zielenieć się na dobre – a  jest 

9go sierpnia 1866 [roku]. Dotąd były czerwone i omrożone zupełnie przymrozkami 

w czerwcu i na nowo musiały porastać liściem. Po mrozie ubocza całe poczerwieniały 

i chorowały. – 

Minęliśmy Łabowiec70 i ogródki jego samorodne przecudne; zwartą knieją wycho

dzimy na Długą Holę71.

Kto nie chadzał po holach porosłych kostrzewą, ten nie ma wyobrażenia o pulch

ności ich powierzchni: w całym znaczeniu słowa stąpa się nie tylko jak po kobiercu, ale 

gdyby po puchu. Kostrzewa trawa rośnie krótko – ledwo na 5 cali – lecz niezmiernie 

gęsto, jest podszyta mchem, a nie przerośnięta trawy innymi, gdyż sama jedna udaje 

68 Spaśne – nazwa dawnej opłaty za pastwisko leśne.
69 Pobarańszczyzna – rodzaj dawnego podatku.
70 Łabowiec – wieś w gminie Łabowa.
71 Hola (daw.) – hala.
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się w  tej wysokości. Więc też hole gdyby równo i  miękko wysłane, a  chód po nich 

nadzwyczaj miękki. – 

Mieliśmy sposobność ocenienia jej pulchności aż do przesytu: bo od Żegiestowa 

przez Pustą i Runek idąc, znużyliśmy się. Aż tu na zakończenie Hola Mała, a za nią 

Hola Długa, obie wraz dobre ćwierć mili wysłane puchem, po którym człek idzie, koły

sząc się i trochę lżej niż po piasku miękkim: dość nam było tego dobrego!

Słyszymy strzały i okrzyk leśny! – to oni!

Lecz koliba pusta! –  ogień pali się na końcu holi pod bukami rozłożystymi… 

Czemuż oni odeszli?…

Pewno na samym Kamieniu72 będziemy nocować! – szkoda! lepiej by było w koli

bie, i wygodniej, i bliżej. Lecz stało się… tukają, strzelają! chodźmy.

Idą naprzeciwko! strzał! pilnuj!…

– Tyr! tyr! tyr!!… kurka jajko zniosła!… nie tędy go wiedli… nie okpicie nas… nie 

sarna to, tylko figiel…

– Jak się macie?…

– Jak się masz, Macierzyński!… i ty, panie Lisaku! ho, ho, ho! i dobrodziej pleban 

nawojowski ks. Jaworski!… ho ho ho! pilnuj! pilnuj!!

Kamień Barnowiecki, przyłęk Beskidu łabowieckiego, wychylający się ku północy, 

runął w czasach onych, kiedy to Stwórca wywyższał góry i oddzielał wody. Gdy siły 

i pary podziemne, wydobywając się spod skorupy ziemnej litej i napływowej, wzdłuż 

całej szczeliny, którą uczyniły, w Tatry i Beskidy wzniosły jej okruchy: wonczas dźwi

gał się i przyłęk barnowiecki i podniesion nad poziom, runął. Odczoch73 tylko rdzenny 

pozostał przy grzbiecie macierzystego pasma. Nad Nawojowszczyzną i Łabową czoło 

jego sterczy prostopadle niby odłam gałęzi pnia leżącego. Zwrócone ku północy, widne 

z dala wabi umysły badawcze, aby oglądały słaby szczątek pomnikowy wszechmocnej 

siły stworzenia. Jest on Kamień cały z piaskowca drobnego, więc napływowy, a wznie

sienie jego nosi znamiona równoczesności z wzniesieniem Rosochatki74 krużlowskiej 

i różnobarwnego piaskowca w Świetnicy75…

Postać Kamienia tego jest podobną do zamku o dwu bocznych ostrogach czworo

bocznych, wystających poprzed czoło i nieco od niego wyższych. Przodem prostopadły 

na jakie 200 stóp, tyłem złączony z górą, której – jak się rzekło – przyłęk stanowi.

72 Wierch nad Kamieniem.
73 Odczoch (dawn.) – to, co się odczepiło, odpięło, oderwało.
74 Rosochatka (753 m n.p.m.) – zalesiony szczyt zlokalizowany w  północno-zachodniej części Beskidu 

Niskiego w grupie Gór Grybowskich, zaliczany czasami do Pogórza Rożnowskiego.
75 Śnietnica – wieś w gminie Uście Gorlickie.
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Jest to strażnica samorodna na całą Sądeczyznę właściwą i całą dolinę Kamienicy 

wiodącą ku Bardiowu.

Gdyśmy nań wkroczyli, słońce zachodzące oświetliło równinę niegdyś jeziorzyska 

sądeckiego76. Równia cała ubarwiona żółtawo, a Nowy Sącz bieleje jaśniej: wszystko 

już w sinawej mglistej dali – przeźroczysto, jasno i czysto na tle także sinych wzgórz 

naddunajskich i  błękitu nieba. Przodem zaś w  pierwszym polu u  stóp naszych leży 

ciemnomodra dolina Kamienicy z Nawojową i wsiami drugimi; wszystko pogrążone 

w  cieniu, z  którego złotem ognistym wychylają się grzbiety przyłęków bieszczado

wych, a za rzeką szczyt Margani77 i Magorzycy78. Ognista pozłota światła tym śliczniej 

odbija, że olśniła ciemne lasy gór i szczytów, zieleń ciemna podnosi jej siłę. 

Całość obrazu nieporównana, zwłaszcza pośród lasu i od skały tak potężnej!…

Tam zanocowaliśmy przy ognisku.

Wschód słońca ani porównać z  zachodem. Słońce poranne, oświetlając dolinę 

Łabowską i Marganię, podczas gdy równia sądecka w cieniu, nie daje ani tej całości, 

ani obrazowości.

Rano wyszliśmy dalej ku Barcicom.

Znowu polanki ogródkowe: owe klomby, klombiki, altanki, chodniki samorodne. 

Kłapsia zachodzi się z podziwu i ciągle w uniesieniu pierwszy to raz ogląda przyro

dzone piękno!

Nad Maciejową zatrzymujemy się w  Jaskini Zbójnickiej. Jest to jama nieszeroka 

w skałce, która mając postać ostrożka wpółkrąg wystającego z grzbietu Beskidowego, 

stanowi niejako strażniczkę lewego skrzydła Kamienia Barnowieckiego. Widok z niej 

prześliczny! Nawojowa z zamkiem, wsią i kościołem, leży jak na dłoni, najdokładniej 

rozróżnić można każden przedmiot. Więc i drogę całą ku Nowemu Sączowi wzdłuż 

koryta Kamienicy i cestę całą łabowską aż po Maciejową. Tutaj też bywała strażnica 

zbójecka, stąd okiem dosięgali kupce sądeckie wyruszające ku Bardjowu, Muszynie 

76 Morawski swoją teorię na temat geologicznych procesów zachodzących na tych ziemiach wykładał wie-
lokrotnie. Spotkać się z nią można w dziele Album szczawnickie. Tak tam pisze: „Tatry jeszcze z pierwszego 
wybuchu ogniów wyrosłe, stały się jak wprzódy nagie i ostre. Lecz u ich podnóża i po bokach ich tam inny 
świat powstał. Wieńcem wyrosły góry nowe, między którymi dzisiejsze Pioniny nieznanymi dotąd zaru-
mieniły się skałami. […] powstało jezioro, a nad nim znowu jezioro, a wyżej staw, jeden i drugi; a najwyżej 
Morskie Oko […] wylały się wody ciasnego jeziora […] szalone bałwany wylały się w  jezioro Sącza. Tu 
musiały chwilę pozostać.” – Szczawnica–Frydman–Czorsztyn–Niedzica, [w:] J. Szalay, Album szczawnickie, 
Kraków, 1858, s. 2.

77 Margoń Wyżna (776 m n.p.m.) i Margoń Niżna (737 m n.p.m.) – szczyty znajdujące się w dolinie Kamienicy 
Nawojowskiej, przy trasie Nowy Sącz–Krynica.

78 Z Wierchu nad Kamieniem widać Magurzycę (809 m n.p.m.), trzeba jednak pamiętać, że Morawski posłu-
giwał się swoistą nomenklaturą. W Puszczach i kniejach podgórskich w wiekach średnich pisze: „Magorzyca 
to wierzch w paśmie Magury”, natomiast Magura albo Małogóra to według niego „pasma gór niższych 
odłączających się od pasma głównego, stąd pełno magur w paśmie każdym”.



104

Antologia

i  Lubowli. Z  dala śledząc ich pochód, wcześnie mogli się zbójce zwołać i  obmyślić 

zasadzkę. Tutaj też w wieku 17m dokazywali sołtysiaki łabowscy, owi Stachurzacy, 

Leszczacy, Motyle…

Pasąc skoty79 po polanach, wcześnie zabierali [!] znajomości z  zbójcami starymi 

i podczas gdy oni pili gdzie na sołtystwie lub barany piekli w lesie, sołtysiacy podrost

kowie poglądali ku Sączowi, a wyśledziwszy podróżnych, dawali znać i sami zaprawiali 

się do zboju. Piękne te góry bywały też zboju i obierzy80 matecznikiem nieprzebranym, 

a [w] r[oku] 165681, gdy chodziło o wypędzenie Szweda, któremu szlachta już przy

sięgła poddaństwo, gdy chodziło o zaprawienie ludu do rozlewu krwi i wojny, bracia 

Wąsowicze82 z zbójców łabowskich urządzali czaty zbrojne i oddawali im na pastwę 

szlachtę ariańską. Za przewodzą [!] zbójców szedł lud wiejski spokojny, a zaprawiwszy 

się na krwi arian, ruszał później i na Szweda. 

Wielu polan pięknych porosłych kostrzewą pulchną początek odnosi się do sko

topasów83 beskidowych, ale nie do tych wołoskoruskich sołtysów wyłącznie, których 

tu osadzała szlachta polska, dziedzice Nawojowej, Brończy84, Łabowej. Przed nimi 

pasała tu Łotwa85, po której zostały nazwy Margań, Brunary, Bratosowiec, Mujszyna86, 

Leluchów… Przed Łotwą zaś przebywali tu Puny z Panonji wyparci przez Rzymian. 

Oni to trzebili Kiczory, tj. polany, zakładali Magury, tj. gościnne dwory, a Makowice 

były ich targowicami (obacz: Prasławianie i Prałotwa).

Tuż nad Skałką87 strażniczą jest właśnie jedna z  polan najpiękniejszych: Pisana 

Hola, wysoka 548 sąg[ów] wied[eńskich] – i z niej to ów widok na Sącz i Nawojowę [!]. 

Do Jamy Zbójnickiej wchód czworoboczny gdyby do piwniczki, a w skale litej nie 

zdaje się samorodny, a wielce starożytny. Pojedynczo tylko można wchodzić w jamę 

wąską i krętą, która w głębi zdaje się rozszerzać i może z umysłu zasypaną. Przechowek 

79 Skot (daw.) – bydlę, bydło. 
80 Obierz (daw.) – łup, ofiara; napad.
81 Szwedzi zostali wypędzeni z Nowego Sącza 13 grudnia 1655 roku.
82 Krzysztof Wąsowicz i Jan Wąsowicz, właściciele Przyszowej koło Limanowej, zorganizowali oddziały oko-

licznych chłopów i wyzwolili Nowy Sącz z rąk szwedzkich. Jednocześnie chłopi rabowali dwory ariańskiej 
szlachty, m.in. w Dąbrowej, Koniuszowej, Męcinie, Falkowej, Bobowej. – Zob. J. Tazbir, Arianizm na Ziemi 
Sądeckiej, „Rocznik Sądecki” 1967, t. 8, s. 311–334.

83 Skotopas (daw.) – pastuch.
84 Bącza-Kunina – wieś w gminie Nawojowa.
85 Relacja z wycieczki z roku 1866 wydana została dopiero w roku 1891. Morawski, przygotowując tekst do 

druku, dokonał przeróbek i uzupełnień o wiedzę, którą posiadał w 1891 roku. W tym fragmencie nawiązuje 
do swojej rozprawy Prasławianie i Prałotwa (Kraków, 1882), gdzie wyłożył swoją pseudoteorię na temat 
wpływów fenickich na język polski oraz napływu różnych narodów na tereny słowiańskie. Wytłumaczenie 
tych pseudoteorii przerasta ramy przypisu.

86 Muszyna – miasto w powiecie nowosądeckim.
87 Skałka – tu: Wierch nad Kamieniem.



105

Beskid Sądecki i Beskid Niski

to był zbójnicki doskonały, a dziś nawet, po wyniszczeniu lasu, jeszcze nie zaraz doń 

trafić: taki tajny i okrągły.

Dalszy grzbiet gór to jeden ciągły ogród: hole miękkie i pulchne, przylaski cieniste, 

ogródki samorodne – wszędzie pełno klombów, pełno uliczek krętych i zakątków cie

nistych… istny park zaczarowany w górach. Tak aż do Makowicy88 prawie.

Z  dala światu, na świeże powietrze, na widoki gór i  zdroje zjeżdżają się ludzie 

zamożni, nie szczędząc nakładów. Po zdrojowiskach depcą deptakami gdyby najęci, 

a wycieczki odprawiają często tam, gdzie szkoda trudu! W lichych pocztowych wozach 

zamknięci, po kamieńcach ostrych tłuką wątłe kości swoje, a obumierają ze strachu na 

przykrych i niepotrzebnych zjazdach pagórkowatych.89

Na wycieczkę z Krynicy przez Runek i Kamień Barnowiecki do Nawojowej dotąd 

nikt się nie ośmielił. Trzeba by wprzód Anglika jakiego wysłać albo Amerykanina, 

żeby znakomitością swą namaszczenia udzielił pięknym Beskidom nawojowskim; 

a staną się modnymi jako Tatry, jako Pieniny.

Podróż taką zdrowsi odbyć mogą pieszo, słabsi konno, a taki Petryk Wanio lub inny 

gazda krynicki albo słotwiński, co z hol wozi siano, a bierzma90 spod Runka, chętnie 

się wynajmie wozem i obwiezie jak padnie – nawet furę pełną gagatków maślanych91.

Wielmożna dziedziczka Nawojowy zna się na przyrodzie gór swych: kilkakrotnie 

zwiedzała Kamień Barnowiecki i zachwycała się ogródkami onymi. Może to stać się 

rękojmią dla mniej odważnych!…

Nad Głębokiem92 knieja młoda bukowa: zwartość najzupełniejsza, bujność wielka, 

drzewostan pełny, zwartość prześliczna. Tuż obok wyręby sąsiednie… jakaż sprzecz

ność rażąca! Buczynka ledwo 3–4 calowa wycięta bez litości! Za guldena93 sprzeda

wano sągę na pniu. Chłopi kupowali na zarobek i cięli sągi, ale to trzeba widzieć jak 

ogromne. Żyd, bacząc zarobku, zakupił całą knieję: chłopi co tchu umykali z sągami 

z lasu na miedzę, gdzie popiętrzyli je w stosy ogromne.

88 Makowica (948 m n.p.m.) – szczyt w Pasmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim.
89 Przypis Autora: Wtenczas gdy to pisane, gościńce nie były wykończone, jeżdżono starymi w  odstawkę 

danymi wozami pocztowymi, o kolei żelaznej ani słychu!
90 Bierzmo – duża belka, kloc drewna, pień; tram.
91 Gagatki maślane – tu: strwożeni, strachliwi turyści.
92 Głębokie – wieś w gminie Piwniczna-Zdrój.
93 Gulden austro-węgierski – srebrna moneta Austro-Węgier; w latach 1857–1892 1 gulden wart był 100 kraj-

carów (grajcarów).
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Na Makowicy kopcu (479 sąg[ów] wied[eńskich]) wypoczywamy chwilkę. 

Ostatni to szczyt Bieszczada, kończyna jego nad Poprudem, widny na całą równię 

naddunajecką.

Krępaki madziarskie94 i  polskie roztaczają się przed nami w  całej wspaniało

ści, a  dawne jeziorzyska sądeckie, ów niegdyś zbiornik wód Tatr całych i  kończyn 

Bieszczadu, najdokładniej rozróżnisz wpośród wieńca gór nabrzeżnych. Żal odejść 

tego widoku i tego przewiewu od Tatr…

Żarnowcem95 knieją spuszczamy się zwolna: pan Lisak, gospodarz kniei, prze

wodniczy i  głowę zadziera. A  ma czego! – Wyszedłszy z  lasu czarnego, jodłowego, 

wchodzimy w buczynę młodą, gęstą jak konopie, utrzymaną wzorowo. Bujność gdyby 

w pierwoleśnych wyrębach Ameryki! Kto nie może pojąć, niechaj idzie oglądać: co to 

za różnica zapustu młodego, jeżeli się w nim nie pasa! Tam uczyć się, jak szkodliwym 

jest pasanie po wyrębach.

Las lasem, ale zwózka? Niech Bóg ma w  opiece bydło i  ludzi. Od strachu przed 

bierzmem lecącym z góry zmysły postradał chłop Długosz Źrałka. Obecnie ostęp cały 

barcicki kupił p[an] Kirchmajer. Prawdopodobnie zdoła on zużytkować kłody prze

stałe w uboczy od Bończy96 i nie będzie się wzdrygał urządzić spust do Poprudu i spław 

tąż rzeką dogodną.

Gospodarze dóbr tych koronnych, nie leśnicy, tylko papierowi gospodarze, nie 

mogli podołać zadaniu. Dał Bóg drzewo, dał kupców, a przecież nie umieli sprzedać. 

Więc korona wyzbyła się dóbr niepopłatnych.

Ostatni wypoczynek u  mostu w  Życzanowie. Arcydzieło p[ana] Lisaka, wysoki 

może na 60 stóp, głównie [w]sparty na wzrębie śmiało wypiętrzonym i bezpiecznym. 

Potok głęboki, ściany skaliste umajone malinami i ostrężyną, a dno zasnute łomami 

kamieni i  kłodami drzew; ponad to wszystko most śmiało oparty i  śmiało rzucony 

w poprzecz, a w prawo i lewo ubocze spadziste, dzikie i lesiste. I most ten godzien oba

czenia! Lecz przystęp doń od Barcic i Starego Sącza.

Kieby to ta młodzież sądecka miała choć cokolwiek ciekawości, kieby to panowie 

nauczyciele nie bali się gór i lasów!… Może by rozgłosu nabrały te kończyny Beskidu 

sięgające aż pod obadwa Sącze. 

94 Krępaki madziarskie – wzniesienia węgierskie, tu: po stronie obecnie słowackiej.
95 Nazwa fragmentu lasu.
96 Bącza-Kunina.
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II. Na Beskidu kończynach. Sielanki

Florynka. W  ulewnym deszczu docieramy do noclegu zamierzonego; woźnica nasz 

przebija się przez gęste tłumy bydła i owiec, którym równie spieszno pod dach jako 

i  nam. Staje w  końcu przed obejściem Hnata Maxymczaka, leśnego kniei koronnej 

galicyjskiej, zeskakujemy z wozu: bądź zdrów deszczu! więcej nam nie dokuczysz!

Chata obszerna, boć to gospodarz dostatni. W  czarnej izbie płonie ogień jasny 

i błogi gdyby na żarkach97 Znicza!98… A podtrzymuje i podnieca go stojąca przy nale

pie 14letnia nadobna Pazia, tj. Pelagia, córka gospodarza, niewyczesana wprawdzie 

na gładko, umurdzana99 troszkę i w toalecie nieświątecznej, ale zawsze młoda, zwinna, 

rzutna, więc czemuż by nie miała być nadobną. Szkoda tylko, że te pastereczki nad

obne nie używają batystowych chusteczek od nosa, gdyż wyręczają się rączką acz arcy

nadobną może, zawsze jednak z  ujmą poezji sielankowej, mimo wielkiej naiwności, 

z jaką do pomocy używają… rąbka swej bielizny. Dowód żywy zaraz na wstępie dała 

nam Pazia. Lecz dosyć o wdziękach dziewicy!

Na pole[d]niach100 pod powałą i na ławie tuż wedle ogniska suszy się len, a wonie

jący dym jałowca uchodzi dymnikiem pozostawionym w  powale, a  izba cała woni 

pełna w  całym znaczeniu słowa tego. Gospodyni domu co tchu zamiata podłogę, 

a niepotrzebnie, bo czysta i nie ma jej gany101. Królicząt plemię licznie biega, podska

kuje i przysiada milczkiem. Świerczki102 gędziebne w szczelinach bezpiecznie czystym 

głosem metalicznym wywodzą krótkie zwrotki piosnki swej wcale długiej. U  jasełek 

w kąciku spoczywa owieczka: kwiatuleczka ukochana, bo ma płateczek biały na gło

wie, a sama czarna cała, wychowanica Pazi.

Wawrzuś człek poradny103. Przemókł do nitki, a nie ma przewdziaty; szepnął coś do 

ucha leśnemu, leśny swej małżonce i wyszli oboje. Niebawem leśny przynosi bieliznę 

świeżo wypraną i wymaglowaną porządnie, a gospodyni wywołuje z  izby córkę swą 

Pazię. Poczciwe matczysko zapobiegające zgorszeniu! – Przewdział się Wawrzuś od 

stóp do głów, ożył z odrętwienia i spluwa, co jest znakiem głodu.

Zamawiamy sobie ziemniaki na miękko i jaja na twardo, a gosposia gościnna ustę

puje nam bochenka chleba kupionego na jarmarku w Grybowie. Ja zaś wedle zwyczaju 

97 Żarki, żary – pogańska nazwa stosów drewna przeznaczonych do palenia ciał zmarłych.
98 Znicz – pogański bożek.
99 Umurdzana (gwar.) – umorusana, wybrudzona.
100 Polednia (daw.) – żerdzie w chacie, umocowane zamiast półki, do wieszania różnych rzeczy.
101 Gana (dawn.) – krytyka. 
102 Świerszcze.
103 Poradny (daw.) – zaradny, rozumny; umiejący dobrze radzić.
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wydobywam skowarek104 blaszany; braciszek Pazi zawezwany przystrugał latorośl 

laskową grubą na palec i wetknęliśmy ją w tulejkę przeznaczoną na rękojeść. Nalewamy 

wody, przykrywamy pokryweczką przynależną i oddajemy w rączki Pazi, aby za długą 

rękojeść dzierżyła nad ogniem, dopokąd woda nie zawre. Niebawem uczyniła to woda, 

więc Pazia odstawiła od ognia. Wydobyłem herbaty i  wsypałem szczyptę, po czym 

przykryliśmy znowu, naciąg[nę]ła, więc lejemy do kubków naszych blaszanych, sło

dzimy, dolewamy rumu – i herbata gotowa. 

Gazda, gazdyni, Pazia, parobek i Ilko, parobczak przysadkowaty, króliki wszystkie 

i  cielątko nawet z ubocza przyglądają się ciekawie; bo jeszcze nigdy nie widzieli ani 

skowarka blaszanego, ani rękojeści przeszło łokciowej – ani jak się robi herbata. Udał 

się czaj! Wawrzuś spragniony ciepłego napoju skosztował i aż mlasnął z zadowolenia. 

A na to hasło wszystkie świerczki, ile ich tylko było, zaintonowały chórem głośnym 

głośne: brawo! brawo! – a nawet króliki podskoczyły gromadno jak gdyby z radości 

i uwielbienia mądrości ludzkiej, która w Chinach wymyśliła czaj!…

Już też i ziemniaczki miękkie, a trzeba przyznać, że doskonałe, i  jajka owrzały na 

twardo; więc uczta wspaniała, zwłaszcza przy bryndzy doskonałej i maśle świeżym.

Na żerdzi powieszona odzież nasza, mianowicie płaszcz mój ciepły a lekki, przeschły.

Ścielą nam sianka wonnego, a my przez wdzięczność gospodarzy raczymy czajem, 

który chwalą straszliwie… Pazia dostała też na skosztowanie i oblizuje się raz po raz, 

tak samo parobek i parobczak, aż się króliki oblizują z zazdrości… Gazdowie z jedy

naczką i czeladzią wynoszą się do świetlicy: my woleli pozostać, bo ogień utrzymuje 

czystość powietrza, a w świetlicy duszno. Więc zostajemy. Zostaje owieczka, króliki, 

świerczki i muszki, i pchełki – i my nieboracy!! – 

Świerczki świerczą, truśki105 podskakują wokoło nas i przysiadują wieńcem wokoło 

i patrzą się w nas i badają, co my zacz?… Czasem brzęknie muszka która!… owieczka 

wedle zwyczaju chrupa sianko i  liście kapusty, które jej Pazia zadała na dobranoc – 

ogień przygasa.

Tak Noe z  bydlątkami wspólnie wśród ulewy potopu zasypiał w  korabiu swym 

nazwanym arką… On może spał, chociaż obok lwa, tygrysa i  słonia (nb. mamuta 

i megatheriona106 nie wpuścił do korabia, więc wytonęło ich plemię…). Musiałoć to 

tam być chrapanie niepospolite… 

104 Skowarek – rodzaj czajniczka.
105 Truśki (pot.) – króliki.
106 Megatherium americanum – gatunek wymarłego szczerbaka wielkości zbliżonej do słoni.
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A my?… Pchełki nas kąsają to tu, to tam, świerczki nucą coraz głośniej, a mogłyby 

sobie już dać spokój!... owieczka chrupa coraz głośniej, sprawdzając przysłowie francu

skie l’appétit vient en mangeant107, truśki też wyskakują coraz to weselej: jednego nama

całem ręką, przelękniony przeskoczył mnie i w popłoch wprawił całą swą króliczą spo

łeczność… mnie wybił ze snu!…

Oka zmrużyć niepodobna!…

Oj, sielanki, sielanki! – Kochanowskiemu108, Zimorowiczowi109 i wszystkim świę

tej pamięci wieszczom naszym, co pisali sielanki, daj Boże wieczny odpoczynek, a nie 

pamiętaj i odpuść im brednie, które spisali…

Albo chyba może wtedy jeszcze pchły nie były oswojone, nie bratały się z ludźmi, 

tylko z dzikim zwierzem w kniei! O czym wątpić, boć przecie Polki używały już nie 

tylko spódnic, ale i bawełnic, jak to wyczytuję po archiwach w mnogich spisach rucho

mości i szat niewieścich… Więc chybaby pchły były tak głupie, że nie umiały korzystać 

z fałdzistych mateczników?… Któż to tam wie: chybaby krakowska dziatwa naukowa. 

Lecz znowu trudność: nie wiem, kto jest specjalistą do pchły? – Reman110 zna liszaje, 

Piekosiński111 płoszyce i pluskwy112, wiem, że ktoś tam oddał się i  zbadał pająka, ks. 

Dr Grzegorzek113 w  Podegrodziu (obecnie pleban w  Bochni114) zna esterydy115, 

czyli po staremu „muchy w nosie bydląt” – lecz o specjaliście pchły nie wiem zgoła. 

A szkoda! wielka szkoda! pole szerokie i wdzięczne… Płeć piękna mogłaby dostarczyć 

107 L’appétit vient en mangeant (fr.) – apetyt rośnie w miarę jedzenia.
108 Jan Kochanowski (1530–1584), polski poeta, autor m.in. cyklu Pieśń Świętojańskiej o Sobótce, gdzie chwalił 

życie na wsi.
109 Szymon Zimorowic (1608–1629), polski poeta epoki baroku, autor cyklu sielanek pt. Roksolanki.
110 Antoni Rehman, wspominany już wcześniej przez Morawskiego profesor Uniwersytetu Lwowskiego, spo-

tkany na Pustej Wielkiej, geograf i geobotanik.
111 J. Pawłowski, badający działalność Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, wśród 

badaczy owadów nie wymienia nazwiska Piekosińskiego. Być może Morawskiemu chodziło o  jakieś 
uwagi historyczne Piekosińskiego na temat pluskiew. – Zob. J. Pawłowski, Działania sekcji zoologicznej 
w pierwszych dekadach istnienia Komisji Fizjograficznej, [w:] 140. Rocznica Utworzenia Komisji Fizjograficznej 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. Studia 
i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności, t. 5, Kraków, s. 187–217.

112 Zagadnieniami tymi w XIX w. zajmowali się m.in.: S. Kotula, Spis pluskwiaków z okolic Przemyśla i po części 
Lwowa, „Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w  Krakowie” 25; A.M. Łomnicki, 
Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicji, tamże 16; M. Nowicki, Wykaz 
pluskwiaków, „Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej CK Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” 2.

 W  ramach Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, działającej od 1865 roku, 
badano nie tylko owady różnych rzędów: chrząszcze (Łomnicki), motyle (Żebrawski), błonkówki 
(Wierzejski), ziemnowodne (Dziędzielewicz), ale także pająki (Wajgiel), ślimaki (Jachno). – Zob.: J. 
Pawłowski, Działania sekcji zoologicznej, dz. cyt.

113 Do akcji inwentaryzacji owadów przystąpił ksiądz Wojciech Grzegorzek (1818–1890), studiował teologię 
w Wiedniu i tam się doktoryzował; taternik, naturalista; działał w Komisji Fizjograficznej Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego, przesyłając informacje o muchówkach, spisy roślin i  spostrzeżenia o florze 
galicyjskiej.

114 Przypis Redakcji „Rocznika Samborskiego”: Umarł tamże w r. 1890.
115 Oestridae – muchówki gzowate.
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badań bardzo ścisłych i  dobitnych… Więc „Kalina”116 jako jej organ mogłaby otwo

rzyć kolumny dziennika swego monografii pchły, a wieszczowi wawelskiemu117 nada

rzyłaby się sposobność uderzyć w struny lutni na cześć „pchły”, jak uderzył na cześć 

„śpiewu komarów”… Blumauer118. Niemiec w  grobie by się obrócił z  zazdrości, on, 

wiedeński bard uwieńczony! –
Nim to nastąpi, mimo woli jakoś nasuwa się myśl półwątpiąca, półbadawcza: na 

co też Pan Bóg stworzył to utrapienie skoczne?… jakim jest pchły przeznaczenie? Dr 

Baumszeid119 szpilkami kłuje chorych, chcąc ich wyleczyć, któż go naprowadził: pchły 

czy komary? Niezawodnie pchły! musiał on zaznać noclegi podobne, które mu wyszły 

na zdrowie: może to i nam wyjdzie na zdrowie…

– Joj! rety! – cóż mnie to tak okrutnie załechtało w nosie? – sięgam: muszka, pulch

niuteńka muszka, wlazła mi w nozdrze!… 

Niestety za pulchna!… uległa sile palców… wprzód nim się ocknęła litość moja! 

Króliczątko najmłodsze… najzwinniejsze… skacze najlepiej. Zwąchało liście kapu

ściane, więc hop! na ławeczkę, stamtąd na grzbiet, a z owieczki hyc! na drabinkę do 

liści kapuścianych…

Owieczka nie spodziała się swawoli podobnej, więc się zlękła i podskoczyła rów

nymi nogami, króliczątko hop! ponad owieczkę na mnie i Wawrzusia: a całe plemię 

królicze spłoszone nuż umykać z łoskotem i tłuc łbami o skrzynie i ściany…

– Do kroćset milionów diabłów! – szepce sobie Wawrzuś pod nosem, przewracając 

się z boku na bok ostrożnie, żeby mnie nie obudzić…

116 „Kalina” – tygodnik beletrystyczny wydawany w Krakowie w  latach 1866–1870, pod redakcją Tadeusza 
Wojciechowskiego; przede wszystkim podnoszący problemy kobiet, np. emancypacji, edukacji, sytuacji 
ekonomicznej. Ważny był dział literacki, gdzie zamieszczano opowiadania, wspomnienia, „podróże”.

117 Adam Mickiewicz, autor wiersza Komar, niewielkie licho.
118 Alojzy Blumauer (1755–1798), pisarz austriacki, autor parodii Eneidy Wergiliusza (polskie tłumaczenie: 

S.B., Eneida Wergiliusza przewrócona, Kraków, 1834). Wiele jego utworów ma żartobliwą treść, np. Oda do 
komody, Na cześć pcheł, W żołądku.

119 Carl Friedrich Baunscheidt (1809–1873), niemiecki producent maszyn rolniczych i wynalazca. Opracował 
tzw. sztuczną pijawkę i wykonywaną za pomocą tego urządzenia metodę leczenia przez nakłuwanie skóry. 
Jego wynalazek reklamowano w licznych czasopismach Galicji i Królestwa Polskiego. „Kurier Warszawski” 
(1857, nr 277) zamieścił nawet informację następującej treści: „Kontraktem na dniu dzisiejszym w Bonnie 
przed królewsko-pruskim notariuszem, P. Eilender zawartym, ustąpiłem panu Jerzemu Loth, kupcowi 
w  Warszawie, na lat dziesięć wyłączne prawo sprzedaży w  całem Cesarstwie Rosyjskim i  Królestwie 
Polskiem wynalezionego przeze mnie przyrządu leczenia, a  mianowicie: instrumentu do nakłuwania 
„życiopobudzaczem” (Lebenswerker) zwanego i olejku do nacierania (Oleum Baunscheidtii), a to tym koń-
cem, aby cierpiącej ludzkości i w tamtejszych krajach przyjść w pomoc wynalezionym przeze mnie nie-
zawodnym środkiem leczenia oraz ułatwić mieszkańcom Cesarstwa i Królestwa bezpieczne nabywanie 
prawdziwych instrumentów i prawdziwego olejku mego wynalazku, a zarazem zasłonić od szarlatanizmu 
naśladowców i fałszerzy. Gdziekolwiek bowiem indziej jak u pana Loth sprzedawane pod mojem nazwi-
skiem instrumenta i olejek, są fałszywe. – Endenich pod Bonną, w Pruskich Nadreńskich prowincjach, 
dnia 2go maja 1857 r. – Karol Baunscheidt, wynalazca naturalnego sposobu leczenia „Baunszeidtyzmu” 
oraz „życiopobudzacza” (Lebenswerker). 
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Parsknąłem śmiechem! – zagajam pogadankę i postanawiamy, kędy się tylko nadarzy, 

szukać noclegu cywilizowanego… Ej! święciłaby się plebania ruska w Wojkowej!120…

Koguty zapiały wreszcie na świtanie… Wawrzuś wychodzi obaczyć, co słychać 

na świecie. Drzwi do sieni nie może otworzyć – gazda usłyszał, wybiegł, otworzył. 

Pogoda! wraca zniecierpliwiony i splunąwszy, znowu się kładzie na pielesz boleści… 

Mimo całej biedy usnęliśmy na chwilkę – lecz tylko na chwilkę.

Poranek! Świerczki jeszcze zawzięciej kończą pienia nocne, muszki ocknięte coraz 

liczniej szumią i  dokuczają, pchełki nasycone krwią naszą drzemią jak po obiedzie, 

drzymi też i owieczka ukończywszy żucie!… Truśki tylko nie śpią! podskakują sobie 

wesoło i przysiadują znowu.

Obstąpiły nas półkolem, przykucznęły [!] i strzygąc słuchami, podsłuchują żalów, 

które wywodzimy, i rozmów, jak gdyby rozumiały. A ruszyć się cokolwiek, to wszystkie 

gdyby na rozkaz, podskoczą wraz i usiędą wraz.

Obaj nieboracy niewyspani. Zgadzamy się na jedno: że łatwo chłopom wstawać 

rano, skoro nad ich obudzeniem pracuje zwierzątek tyle!

Na poparcie niejako zdania naszego, króliczka śnieżnej białości z truśką srokatym 

rozpoczyna swawolną gonitwę. Skaczą w prysiudy wesoło i  łapkami obejmują się za 

szyjki… Wygląda to coś na miłośne słęby121 i zaloty… 

Nadchodzi Pazia.

– Jakże się masz, Paziu? jak ci się tam spało?

– O bardzo dobrze! – odpowiada i ziewa na dobitek na całą gębę i przeciąga się. 

Po czym bierze wody w  garnek i  nad cebrzykiem myje sobie buzię, szyjkę i  rączki. 

Niewinny podlotek! obciera się bielizną własną. 

Ukończywszy siebie, z kolei myje garnki, opłukuje do trzeciej wody, roznieca ogień 

i przystawia.

Przychodzi gazda z małżonką:

– Dzień dobry! dzień dobry!

Zagaja się rada familijna, kto ma paść bydełko? Pazia podejmuje się dobrowolnie 

i chętnie, lecz uchwalono inaczej. Słoneczko wschodzi miłe po deszczu.

Wawrzuś spakował protokoły leśne, ja przyrząd herbaciany. Gosposia, odmawia

jąc pacierze, podnieca ogień, gazda zakurzył lulkę. Ilko Dudec, pniaczysty parob

czak pełen nadziei, pozbierał smętnej pamięci legowisko nasze. Bydełko ryczy; Pazia 

120 Wojkowa – wieś w gminie Muszyna.
121 Słęby (daw.) – swaty; słębić (snębić) – wydawać za mąż.



112

Antologia

wziąwszy gałązkę suchą do ręki z Ilkiem wraz wygania ją [!] w pole… Zewsząd bydło 

ładne górskie i owce kudłate, ryk, dzwonienie i głosy pasterek i pasterzy: Lem heu! Lem 
hen!…

Zachwyceni urokiem sielanki, widokiem tym wetujemy sobie nocleg.

Pazia, odegnawszy, wróciła: Ilko zaś pasterzył…

Wawrzuś w zamyśleniu uderzył głową w odrzwia: lecz wynagrodzon sowicie, bo 

spłoszył ćmę wielką, wielce osobliwą; więc ułowiwszy, kładzie do słoika napuszczonego 

zabójczym eterem. 

Pośniadaliśmy jaj na miękko i chleba z masłem. 

Już z  strzelbą na plecach Wawrzuś rozmiłował się w  królikach; przykucznął [!] 

i wołając: truś! truś! truś! – przywabia okruszkami chleba… Stara królica zbliża się 

śmiało, wyrwała mu kromkę chleba z ręki i w nogi, a młode za nią! Wawrzuś się śmieje 

i gazdowie się śmieją, a najbardziej śmieje się Pazia, aż płacze ze śmiechu!

Wtem krzyk się wyrwie: o!! – 

Wawrzusiowi strzelba leci z ramienia: pas był stary, więc się urwał.

– Paziu! igły z nitką!

Pazia szuka; nitkę znalazła, lecz igły nie może:

– Mamo, a ihła hdeż?122

– A czy ja znaju, hde ihła? budu szukaty!123

Szukają obie… znalazły! Pazia z uśmiechem podaje, po czym spogląda na króliki 

i  śmieje się znowu, wracając do swego zatrudnienia dziewiczego: skrobie ziemniaki, 

Wawrzuś, stojąc przy stole, w kapeluszu w tył podanym, z torbą na plecach, z której 

wyglądają protokoły leśne, pogryza nić grubą i popluwa, i pokręca, a szyje jako umie 

najlepiej. Mina uroczysta nie na żarty, praca człeka zdobi.

Zeszył, sprawdził moc pociągnięciem, zarzucił strzelbę, jam124 przez głowę zawdział 

płaszcz zwinięty wojskowo: obdarzyliśmy Pazię, bo rodzice nie chcieli nic przyjąć, 

i oddajemy ich Bogu.

– Naj Boh prowadyt!125

Przeskoczyliśmy kamieniste łoże Białej: dążymy ku Wawrce126.

122 Mamo, a ihła hdeż?, (właśc.) Mamo, a ihła de? (łem.) – mamo, gdzie jest igła? 
123 A czy ja znaju, hde ihła? budu szukaty, (właśc.) A czy ja znaju, de ihła? budu hladaty (łem.) – a czy ja wiem, 

gdzie igła? poszukam.
124 Jam (daw.) – ja. 
125 Naj Boh prowadyt (łem.) – niech Bóg prowadzi.
126 Wawrzka – wieś w gminie Grybów.
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Wawrka leży na grzebieniu Przyłęku ropskiego127 u stóp Chełmu ropskiego. Tu już 

Podbieszczadzie wielkie z wszystkimi swymi znamiony. Wszędzie obsiano, wszędzie 

wozem wyjedzie, nigdzie grzbietów niedostępnych, nigdzie dolin wąskich: hole ustały, 

a poczynają się polany i połoniny.

Naprzeciwko nas idzie człeczek niewielki z  brodą postrzyżoną, biedno odziany 

i zbiedzony na twarzy, ale już krzepki, snać odgryza się biedzie. Czystą polszczyzną 

wita:

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! z dala obaczyłem jegomości pana nad

leśniczego, więc spieszę, żeby też nie minęli budy mojej. 

– Jak się zowiesz?

– Świderski Jędrzej, a to buda moja.

Oj, co buda, to buda! Na dziale wysokim, na wydmuchu wietrznym, odosobniona 

stała chałupa przegniła i pochylona w bok. Dach zwalony, a zamiast niego sterczały 

deski stare i dyle ścienne, pospierane o jakąś krokiew niezwaloną jeszcze. Bieda, nędza, 

aż litość bierze! Pole jednak pobliskie obsiane po trosze, obsadzone ziemniakami 

i kapustą, a łąka zsieczona i siano skopione.

– Bójcie się Boga! jakże wy tu mieszkacie!… skądżeście wy się tu wzięli pomiędzy 

Rusinami?…

– Byłem mieszczanem [!] w Muszynie, ożeniłem się tu w Wawrce do półrolka tego, 

co się zwie Betlejemka. W ciężkie czasy głodowe wraz z drugimi poszedłem na Węgry 

za chlebem. Gdym wrócił, szwagier już nie żył, a krewni posiedli wszystko. Musiałem 

się prawować ząb za ząb. Wydałem 120 guldenów zarobionych na Węgrzech: więc 

mi przysądzon półrolek. Ale tymczasem zapadła się buda cała i wszystko! Żandarmy 

kilka razy już nakazywały mi opuścić budę, żeby mnie nie zabiło! Ale kędyż pójdę! 

Rozebrałem plewnię, powałą przykryłem izbę i  na niej jako mogę podpieram dach 

zwalony, ratuję się jak mogę! Kamera nie chciała dać mi drzewa na chałupę, ale teraz 

podobno już da! byle tylko jegomość wyznaczyli…

– A jakżeż tu sąsiedzi z tobą?

– Dobrze! w zgodzie żyję z Rusinami, chociażem sam jeden Lach pośród nich. Do 

cerkwi chodzę z  nimi wraz do Florynki, bom przyjął ruskie128… skorom się u  nich 

przyżenił do półrolka… I na duchu nie upadam, choć się buda zwaliła… Da Bóg! jego

mość, to się odbuduję…

127 Wzniesienie obok Ropy i górujący tam Chełm.
128 Przyjąć ruskie – tu: zostać grekokatolikiem.
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Więc znowu sielanka! ale rzewna, aż łzy cisną się w  oczy, gdy człek patrzy na 

tego nędzarza pracowitego i tę budę jego: niedźwiedź miewa lepszą!… Lecz dostanie 

budulca i wygrzebie się z biedy! 

Zdążamy do wsi do starego leśniczego.

W karczmie aż rano pijacy wywodzą śpiewy głośne po jarmarku. W chacie leśnego 

wita nas żona jego, którą my zastali nad kołyską. Chłopcząt kilkoro umytych, uczesa

nych, nieśmiało, ale i nietrwożliwie przypatrują [!] się nam. Nadchodzi i leśny Demko 

Chomiak. Siwy, lecz rumiany i wyprostowany, przez plecy ma przewieszoną torbę bor

suczą, a strzelbę postawił w kącie… 18 lat był żołnierzem w piechocie i nadgranicznej 

straży bukowińskiej, po czym 4 lat[a] żandarmem. Wróciwszy, ożenił się i dał mu Bóg 

pięciu synków…

– Musieliście żyć porządnie w wojsku!

– Ej, to po żonie chyba Pan Bóg daje! – Bo to ja się z nią ożenił w Świetnicy jako 

z wdową…Wprzódy miała coś sześcioro, ba! siedmioro – a teraz dał nam Bóg pięciu 

synków! Szkoda tylko, że tu u nas szkoły nie ma, tylko ruska… A cóż tam w niej diak129 

uczy?…

Napiliśmy się mleka słodkiego surowego i kazali ugotować jaj kilkanaście: zjedliśmy 

kilka, resztę do torby i ruszamy dalej…

Mijamy bokiem: koczy zamek130 na Falatówkach, zabytek z czasów Jagiełły i bitwy 

pod Grunwaldem.

Bieszczad, zorany po wirchach i obsiany, zielony od łąk i ról. Lasy płatkami tylko 

czernieją, doliny szerokie i płytkie, obfite w wodę, a nad rzeką wieś skupiona!

Lud w  kaftanie krótkim, białym, o  trzech płatach zatylnich, z  kieszeniami po 

bokach, z  przodu zapięty. Strój to niemiecki; tak chadzała dragonia sołtysia, o  któ

rej mawiano, że są plemienia ruskiego, narodowości polskiej, a  stroju niemieckiego. 

Kapeluchy noszą wielkie niemieckie, jak na Spiżu i  w  Pogórzu węgierskim. Mówią: 

Lem-heu-wid lela…
O  zbójcach skazek131 pełno, a  do uzupełnienia znamion jest i  nafta. Żydkowie 

biedni wyśledziwszy, zawiązali spółkę samoósmą132, wydzierżawili [od] chłopa właści

ciela. Kopali dwie studnie i w jednej na sągę kamień przekowali, ale nadaremno: mało 

129 Diak – kantor prowadzący w cerkwi śpiewy, pomocnik kapłana.
130 Koczy zamek – zamek koci, kotczy, miejsce po warownych obozach husytów, zakładanych na wzniesie-

niach, chronionych przez połączone ze sobą wozy.
131 Skazka (daw.) – opowieść. 
132 Samoósmy (daw.) – ośmioosobowy.
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czerpali. Bachma Goldstejn, Żydówka, odkupiła od nich większą część, ale i ona coś 

niewiele czerpie. Chłopu płacą dzierżawnego 8 guldenów rocznie.

Przechadzka piękna, okolica wesoła: tylko lasów nie ma! Dali radę osadnicy wsi 

ruskiej na prawie wołoskim, najpotężniejsi z wszystkich niszczycieli lasów: bo bez kuź

nic, hut i bud potażnych.

Więc w miejscu, kędy istniały puszcze zbójnickie, na niedobitkach sośninki mło

dej, którą opasieczono drogę, badamy żywot ich [s]przymierzeńca leśnego: kornika 

rytownika (bostrichus chalcografus)… i śledzimy szczątek ostępu świetnickiego, posu

wając się działem ku Beskidowi wprost na Lackową133, czyli jak ją tu zwią [!] Wackową. 

Potężny ten szczyt wspaniale sterczy nad źródliskami Białej powyż Izb i z dala wska

zuje ludziom, że tamtędy najswobodniejsze przejście na Węgry.

Widzimy drużyny pątnicze zdążające w  tamtą stronę. Idą do Krasnobrodu134 na 

praźnik135 słynny, kędy się dawniej odbywały głośne targi słębne136, a  rodzice wiedli 

córki dorosłe, niosąc posag w brzemionach i szukając zięcia. Stęsknione zaś za poło

wicą życia młodziany zwabiali się tamże, wołając: „Kupy sobi na dolobu, tj. dziewczynę 

z wyprawą”.

Jakaś drużynka mała odpoczywa na brzeżku przy drodze w cieniu drzew. Chłop tęgi 

czarnasy [!], odzian w czuchę137 ciemną, leży sobie wygodnie oparty o brzeżek, jedną 

nogę wyciągnął, drugą zgiął i  rękę prawą oparł na kolanie, lewą zaś podparł głowę. 

Pyszne studium hetmana zbójeckiego!… Nad nim stoi niewiasta młoda i przystojna 

w  spódnicy malinowej, w  tuwalni138 białej i  chustce czerwonej na głowie. Przy niej 

chłop drugi poważny: czucha na nim popielata, para wołów tuż obok, skubią trawę. 

Nie pątnicy więc jak się zdaje, lecz zawsze grupa prześliczna, ułożona doskonale na 

jasnym tle nieba i Beskidu sinego. Z zachwyceniem przyglądamy się. Za zbliżeniem się 

naszym zagadujemy bohaterkę obrazu, który z obydwu chłopów jej ojcem?

Leżący na ziemi zmarszczył brwi czarne, łypnął okiem groźnie i  choć pijany, 

odmruknął:

– To moja żynka!

133 Lackowa (997 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, położony między Krynicą-Zdrój a Wysową, 
z bardzo stromym stokiem zachodnim, ufortyfikowany w czasie konfederacji barskiej. 

134 Krasny Bród – miejsce pielgrzymkowe na Słowacji, z Monastyrem Bazylianów.
135 Praźnik, prażnik (daw.) – święto, odpust.
136 Targi słębne – targi ślubne.
137 Czucha – kurtka góralska z wełnianego samodziału.
138 Tuwalnia – szeroki pas cienkiego, często zdobionego, materiału; rodzaj chusty, którą opasywały się 

kobiety.
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Chłop zaś stojący wita się i przedstawia jako wójt z Jaszkówki139, tamtego zaś, że to 

kum jego Demko. Kupił woły na jarmarku w Grybowie i przodem odesłał doma, sam 

zaś został w Wawrce w karczmie, pił i śpiewał całą noc. Ma on już trzecią żonę, jak 

widać przystojną i młodą, która mimo to lepiej od niego zna się na bydle. Obaczywszy 

woły niezdarne, zajęła je z sobą140 i idzie naprzeciwko męża. Nad Wawrszką141 zdyba

nie. On obaczywszy żonę z wołami zgniewał się, legł na ziemi i leży, marszcząc brwi 

i nie mówiąc ani słowa… ona czyni mu wymówki i żąda, by szedł woły zwrócić… wójta 

uprosiła za świadka i dla powagi większej… 

Więc znów sielanka!… Bądźcie zdrowi, wójcie i ty, Demku, zazdrośny o twą ładną 

trzecią żonę…

Magura Małastowska142 z boku rozwija się przed nami. Cóż to za puszcza wspa

niała była niegdyś, skoro szczątki jej tak wspaniałe jeszcze! Łosie143 i Leszczyny144, dwa 

straszne gniazda zbójeckie, leżą przed nami: Żdżary145 łoskie i gródek leszczyński roz

różniamy. Prastare to pielesze ludzi wśród puszczy odwiecznej… Smerekowiec146… 

Zdynia147… wszystko zbójcami trąciło. Boć to przecie ojcowizna Bajusa148 żółtową

sego, przybytek Czepca strasznego, który z  Napierskim149, paziem królowej Marii 

Ludwiki150, zawarłszy przymierze, poruszył Bieszczadu ludność i powiódł na odsiecz 

Czorsztyna!

Cały Beskid tchnie zbójem i grabieżą dawnych wieków. Ot! spuszczamy się w przy

lasek niewielki zwan: Krowie Jamy.

Człeka roboczego na Węgrzech koło Koszyc (w  Lengiel151 falu152, id est153 polskiej 

wsi) pytali:

– A skąd ty?

– Z Krowiego!

139 Jaszkowa – wieś na południe od Wawrzki.
140 Zajęła je z sobą (gwar.) – zabrała je ze sobą.
141 Wawrzka.
142 Magura Małastowska (813 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w powiecie gorlickim.
143 Łosie – wieś w powiecie gorlickim, w gminie Ropa.
144 Leszczyny – wieś w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.
145 Żdżary – wzniesienie obok miejscowości Łosie, 610 m n.p.m.
146 Smerekowiec – wieś w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.
147 Zdynia – wieś w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.
148 Morawski ujawnia tutaj swą wiedzę na temat zbójców. Przez wiele lat prowadził badania historyczne 

dotyczące przestępców działających na tym terenie w ciągu wielu wieków.
149 Aleksander Kostka Napierski (1617–1651), oficer wojsk koronnych, dowodził powstaniem chłopskim w 1651 

roku na Podhalu, zajął zamek w Czorsztynie.
150 Maria Ludwika (1611–1667), Francuzka, żona Władysława IV i Jana Kazimierza.
151 Lengyel (węg.) – Polak, Polka, język polski.
152 Falu (węg.) – wieś, miejscowość.
153 Id est (łac.) – to jest, to znaczy.
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– Za czym idziesz?

– Za zarobkiem.

– Oj głuptaku! głuptaku! U was w Krowiu zarobek lepszy. Jest tam studnia sucha, 

wedle niej jest perechowaj!154 w  nim są pieniądze, jest monstrancja z  cerkwi waszej 

floryńskiej, są pistolety i inna broń cenna… tam jest lepszy zarobek… 

Poza Koszyce wynieśli się zbójcy prześladowani i założyli tam wieś polską, w której 

podania te żyją z ust do ust.

Lecz i dzieje ojczyste pozostawiły tu ślady… Łokietek tędy z wygnania przedzierał 

się z bronią w ręku. Lackową górę może nie bez przyczyny lud zwie Wackową, gdyż 

Wacław czeski przez wodze swe silnie strzegł Bieszczadu, broniąc mu powrotu.

Jagiełło tędy łowił często, ciągnąc aż ku Lwowu.

Z Krowiego schodzimy do Czarnej155, też dawnej pieleszy zbójeckiej. Dążymy do 

Dymka Kopyściańskiego, też leśnego. Stary Chomiak, w  którego ostoi wzorowy się 

porządek okazał, przewodniczy. Psy wiejskie jeden drugiemu dają znać o nas i obre

chują156 po kolei.

Pod gruszą w  ogrodzie wypoczynek i  obiad: mleko, masło, grudka sera owczego 

i jaja twarde na zimno; jest i chleb grybowski i placek z jęczmienia świeżego zarobiony 

na pół z ziemniakami. Deszcz spędza nas do izby, oczywiście dymnej! Znowu w kącie 

cieliczka łysa, przy ścianie łóżko, na środku kołyska…

Wszędzie pełno lnu; króliki i kotka z kocięciem na nalepie… Prócz koguta, kur, kur

cząt i pół miliona muszek „mile brzęczących”. 

Nad cebrzykiem pod ogniskiem stoi gazda z gazdynią. On za jedną, ona za drugą 

nogę trzymają niebożyczkę157 kurę tłustą, zarżniętą na cześć naszą i polewają ukropem, 

sprawiają158 i zastawiają w garnku na rosół dla nas, a dziopa nadobna skrzętnie i zręcz

nie skrobie ziemniaki… układamy się na ławach, podesławszy sobie płótna leżące i opę

dzając się muszkom, oddychamy sielanką w oczekiwaniu uczty, na którą się zanosi… 

Nie użyczył nam jej pan Hanasiewicz, leśniczy w Śnietnicy sąsiedniej, po którego ostę

pie chodzimy i jeżdżamy od wczoraj. Na skrzydłach gościnności przybieżał (co mu nie 

przyszło bez trudności, zważywszy sadełko) i mimo próśb i wymówek, i mimo kury 

w garnku i deszczu na polu, taszczy do siebie jak to mówią: per fas et nefas159.

154 Perechowaj (gwar.) – skrytka.
155 Czarna – wieś w gminie Uście Gorlickie.
156 Obrechują (gwar.) – obszczekują.
157 Niebożyczka (daw.) – nieboszczka.
158 Sprawiać – tu: wyrywać piórka i patroszyć.
159 Per fas et nefas (łac.) – prawem i bezprawiem; nie przebierając w środkach.
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Idziemy tedy radzi nieradzi. Słońce przypieka spod chmary160, a  deszcz leje jak 

z konwi… My sobie omal po kostki w wodzie: chlapu! chlapu! Przez łąki zielone na 

leśniczówkę. Na wstępie dostaliśmy kazanie od jejmości, potem obiad – a po obiedzie 

podwodę zamówioną na upartego.

– A czuchy161 są?

– Jakie czuchy?

– A dwie czuchy nowe i czyste dla nas obydwu! A nie mówiłem ci, gamoniu, na 

rozum, że nam trzeba parę koni z wozem i czuchami dwiema? 

– Ja myślał, że pan żartuje – odpowiada leśny. 

– Gadajże tu do niego! a deszcz żartuje? tać leje jak z konwi!

Zwinny woźnica młody, a podobno i wójt w jednej osobie, obiecał, że da dwie czu

chy nowe, a i tak pojedziemy koło niego. Panowie leśnicy podpisują jakieś tam „tabele” 

i  „Ausweisy”162 – siadamy. Woźnica, człek słowny, zatrzymawszy konie na chwilę, 

wyniósł dwie czuchy nowiuteńkie; zawdziewamy deszczowi na przekorę i ruszamy na 

Hutę Krzyżówkę.

Huta Krzyżówka163, osławiona starożytna gospoda zbójecka, głośna w krwawych 

dziejach tępienia bractwa polskiego jedynobożan164 podgórskich, zwanych: arianie, 

uczniowie Socyna165.

Wsławiony Kwoczka Maciej ze Stebnika166, hetman zbójecki, miał tu swą gospodę 

i hulał ze zbójcyma z Bursy167 Łośkiej, które to Łosie168 leży w dolinie wiodącej z Nowej 

Wsi do Krynicy i styka się z Rostoką169 i Krzyżówką, pieleszami zbójców. [W] r[oku] 

1632 Kwoczka z zięciem swoim z Tarnowa bardiowskiego170 udał się ku Dobczycom171 

na chadzkę drabską, tj. jako draby szukające służy po dworach, żebrząc i podglądając 

rozbójniczo. Złączyli się z draby tamtejszymi, kradli, rozbijali. Piotr, zwany Pietrowski, 

umiejący pisać, przypiekał napadniętych, a Mederski, który sługiwał w pułku p[ana] 

160 Chmara – Morawski tak nazywa chmury.
161 Czucha, cuha, cucha, gunia – kurtka góralska.
162 Ausweis (niem.) – wykaz; dowód osobisty.
163 Krzyżówka – wieś w gminie Łabowa. Często nazywana Huta Krzyżówka, od znajdującej się tu przełęczy 

Huta.
164 Jedynobożanie – Bracia Polscy unitarianie, uznający jedynie Boga Ojca. Jezus był według nich człowiekiem.
165 Faust Socyn (1539–1604), Włoch, reformator religijny, związany z  Braćmi Polskimi; ożenił się z  Polką, 

mieszkał w Krakowie i Lusławicach.
166 Stebnik – nieistniejąca wieś w gminie Ustrzyki Dolne.
167 Bursa – tu: banda, familia, kompania, towarzystwo.
168 Łosie – wieś nieopodal Krynicy-Zdroju.
169 Roztoka Wielka – wieś w gminie Łabowa.
170 Tarnov – miejscowość na Słowacji, w powiecie Bardejów.
171 Dobczyce – miasto nad rzeką Rabą, w powiecie myślenickim.
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Rożna, mówił nawet po niemiecku. Na lutrów172 dybali. Ale Krzesz w Męcinie173 poznał 

się na nich, dobył korda, napędził i czeladź zbrojną za nimi słał w pogoń, aby strzelać do 

nich. W Wielogłowach174 w karczmie pobity Mederski, pobrano im siekierki, więc na 

gościńcu zabili poznanych: włodarza175 i stawarza176. Luterkę Achterową wybrali177…

[W] r[oku] 1643 Kwoczka już jako hetman na Krzyżówce zgromadzony[ch] zbój

ców powiódł na Wiszowatego Stanisława178, który był zięciem Socyna. Pomęczony 

arianin zacny umarł trzeciego dnia. Zbójce po staremu wrócili hulać na Krzyżówce. 

Po czym na Węgrzech złączyli się z Bajusem Czepcem i Sawką. Czepiec i Sawka [w] 

1651 [roku] z Napierskim bronili Czorsztyna i zdali się na łaskę. Sawka ułaskawion 

wrócił na Krzyżówkę, a u Rostockiego miał przybytek stały. Więc też gdy Muszynianie 

za porwanie baranów uwięzili Rostockiego, groził Sawka zebrać Bursę, napaść i spalić 

Muszynę. Uwolniono też Rostockiego. [W] r[oku] 1653 Sawka złączył się z hetma

nem zbójeckim Hryciem Jachną z Cykli, który tam przybył: rozbijali razem.

[W] r[oku] 1656 Lubomirski179 przyjął Sawkę jako starszego nad harnikami180, 

przeważnie zbójcyma, aby zabijali arian i  lutrów, stronników Szweda. Jakoż zabijali 

i szli pod chorągiew Wąsowicza… Wróciwszy, rozbijali po staremu.

Należał do nich Mróz z Werchomli, którego dziatwa rozbijała później pod hetma

nem Prokopem Kopką, też piśmiennym.

Wąsowicz Kaźmierz, rotmistrz piechoty Lubomirskiego Aleksandra na Nawojowej, 

gromił, chwytał i  odstawiał ich do Nowego Sącza, gdzie ich ćwiartowano, na pal 

wbijano.

Tak samo harnicy biskupa krakowskiego z Muszyny, którzy chwycili Kopkę i uwisł 

na haku w Muszynie.

Zmrokiem już wśród deszczu przyjechaliśmy do karczmy na Hucie Krzyżówka. Reb 

Hochhauser, karczmarz, wita i zaprasza na nocleg, gdyż do Krynicy nie warta [!] tłuc 

172 Lutry (pot.) – luteranie; protestanci.
173 Męcina – wieś w gminie Limanowa.
174 Wielogłowy – wieś w gminie Chełmiec.
175 Włodarz – zarządca majątku.
176 Stawarz – kopał i czyścił stawy.
177 Wybrali – tu: okradli.
178 Stanisław Wiszowaty (zm. 1643), diakon zboru Braci Polskich w Rąbkowej, zięć Fausta Socyna, mąż jedynej 

córki Socyna i Elżbiety z Morsztynów.
179 Jerzy Sebastian Lubomirski (1616–1667), hetman polny koronny, m.in. starosta sądecki, nie złożył przy-

sięgi na wierność Karolowi Gustawowi, ale był wierny Janowi Kazimierzowi.
180 Harnik – członek policji górskiej.
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się po nocy, a nawet nie dostanie kąta na noc, tak wszystko zapchane gośćmi. Obiecuje 

siana świeżego choćby i cały wóz, obiecuje jaj, ziemniaków, mleka, masła, bułek, bryn

dzy, wódki, rumu i piwa… Trudna rada! ulegliśmy pokusie, bacząc „wonka”181 deszcz 

lejący, a „wnuka” – ogień na kominie, izbę obszerną bez pijaków i ziemniaki ostrugane 

już, a mleko w skopcu…

Nasłano siana z  półtory kopy; podjadłszy, układamy się i  śpimy doskonale bez 

pcheł, świerków, much i  żadnej przeszkody: nawet kurów śpiewających północ nie 

słyszeliśmy! –

Po północy jednak słyszymy dudnienie wozów i  bicie w  bramę z  wołaniem: 

„Otwory!”182 – o  czym się nie śni nikomu w  karczmie. Wołanie i  pukanie trwa już 

dobrą chwilę i poczyna nudzić. Wawrzuś zniecierpliwiony woła na gospodarza sapią

cego w drugiej izbie:

– Panie Hochhauser! Panie Hochhauser! Trzeba by im otworzyć!

Pan Hochhauser obudzony w końcu, zaklął coś po swojemu, z czego wyrozumieli

śmy tylko: „a dir dan Tate i dane mame heran”…183 i z swej strony jął wołać:

–  Baśka! Baśka!… a  wstańże… a  wstańże, Baśka… a  otwórzże im… bo wrota 

wywalą…

W końcu obudziła się Baśka i sapiąc, fucząc i obskrobując się, wstaje i zapaliwszy 

świecę, otwiera bramę.

– Oj Baśko! Baśko!… jak tia trysnu w zuby!… a czomu ne puskajesz? Ne znasz to 

szo my pryjechały…184

 Tak żartobliwie witają Baśkę obywatele miasta Tylicza i kmiecie Muszynki, trud

niący się podwodami. Po czym wchodzą do izby…

– Dajte palenki!… Żydu! palenki dawaj!…185

Na słowo „palenka” wstał Reb Hochhauser, nalał wódki flaszkę i  postawił wraz 

z kwaterką i kieliszkiem. 

Piją, rozmawiając głosy grubymi na pół pijanymi… czym więcej piją, tym głośniej 

rozmawiają!… O czym?… o wszystkim w świecie, tylko nie o koniach strudzonych, 

które niewyprzężone pozostały przy wozach.

181 Wonka, wnuka – prawdopodobnie: po pierwsze, po drugie. Nie udało się ustalić języka, w którym wypo-
wiedziane są te słowa.

182 Otwory (łem.) – otwórzcie.
183 A dir dan Tate i dane mame heran… (jidisz) – gdyby twój ojciec i twoja matka to słyszeli…
184 … jak tia trysnu w zuby!… a czomu ne puskajesz? Ne znasz to szo my pryjechały…, (właśc.) … jak tia trisnu 

w zuby!… a czoho ne odmykasz (lub otwerasz)? Ne znasz, że my pryichaly… (łem.) – jak ci dam w mordę!… 
dlaczego nie otwierasz? Nie widzisz, że przyjechaliśmy.

185 Dajte palenki!… Żydu! palenki dawaj!…, (właśc.) Dajte palunky!… Żyde! palunky dawaj!… (łem.) – dajcie 
wódki! Żydzie, wódki dawaj!



121

Beskid Sądecki i Beskid Niski

Rozmowa coraz głośniejsza i coraz częstsze słychać wykrzykniki:

– Pyjte, kume!… Wańko, pyj!… Ilko, pyj!186

Jednemu z pijaków wezbrało serce, więc najprzód śwista, w czym mu pomaga drugi, 

potem śpiewa, wywodząc z słowacka O koniku siwym… o frajerce szumnej…187 Melodia 

górskoruska, przeciągła, starożytna.

Kilka godzin już mitrężą tak!… Przecież się dopili dna… więc jako który stoi, kła

dzie się na ziemię, a za małą chwilę chrapi [!] snem szczęśliwego pijaka! Jeden szcze

gólnie daje mi się we znaki, bo uległszy niedaleko, chrapi mi w ucho, ale to chrapi gdyby 

tracz188 na potoku górskim. U nóg mych, gdyby kamień nieruchomy, odpoczywa drugi. 

Drużba jego Andryś przyklęknął na jedno kolano i krzyczy mu w ucho:

– Stepano, wstaj! Hody do woza, bo podkowy ti wkradut!… wstaj! hody do woza189…

Ale Stepanko nie słyszy, chociaż gdyby miał łeb ze szkła, to by mu go Andryś był 

rozkrzyczał w kawałki!…

Zniecierpliwiony i ja z swej strony zakląłem od: trista ditków190, a Wawrzuś pomógł. 

Krzykliwy Andryś odwołuje się do równouprawnienia karczemnego, my z góry nań!… 

Reb Hochhauser też już miał dosyć tego dobrego, więc napomina uroczyście, ale 

stanowczo… Andryś odchodzi milczkiem… Baśka gasi świece… chrapanie i  sapanie 

powszechne.

Rano: bohatery leżą!…

Na środku wznak leży chłop tęgi, młody, czuha na nim opięta, leży jak bez duszy. 

Żyd, kupiec, który nadjechał, budzi go, rusza, w końcu kopie: on leży jak kłoda…

– A wstajże! a zaprzęgaj! bo już czas, bo już rano, bo już dobre na dzień!

Lecz on leży kamieniem… snać marzy o  frajerce swej i  koniku siwym; bo usta 

składa niby do świstania, niby do całusa, a  niby… do picia! uśmiecha się!… Drużba 

jego chwyta go za duszaki191: wstrząs[ną]ł nim… podniósł trochę i upuścił… aż głowa 

odskoczyła od podłogi! – Więc otworzyły się oczy i usta, a tamten woła:

– Słysz! koniom daj obrok!… czujesz! koniom isty!192

186 Pyjte, kume!… Wańko, pyj!… Ilko, pyj! (łem.) – pijcie, kumie! Wańko, pij! Ilko, pij!
187 Szumna frajerka (gwar.) – piękna kochanka.
188 Tracz – robotnik obrabiający piłą kłody drzewa; tartak.
189 Stepano, wstaj! Hody do woza, bo podkowy ti wkradut!… wstaj! hody do woza, (właśc.) Sztefane, wstan! 

Hod (ydyj) do woza, bo pidkowy ty wkradut!… wstan! Hod do woza (łem.) – Stefan, wstań, chodź do wozu, 
bo ukradną podkowy… wstań, chodź do wozu.

190 Trzysta diabłów.
191 Duszaki (gwar.) – poły kurtki.
192 Słysz! koniom daj obrok!… czujesz! koniom isty, (właśc.) czujesz! koniom daj obrok!… czujesz! koniom daj 

isty (łem.) – słuchaj! daj koniom obroku, rozumiesz, koniom posypki.
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Obudzony przecie wstał, przeciągnął się, spojrzał po szynkfasie [!], splunął i usiadł 

sobie na ławie. Ledwie przeledwie wypchali go do koni. Niezawodnie zaczął od bicia 

koni po łbie za to, że głodne sięgały do obroku!…

Wstają i  drudzy. Gazdowie zachodzą ku szynkowni, poskrobują się poza ucho 

i spluwając… dzionek Boży po staremu rozpoczynają wódką!… A co który wypije… 

splunie i wychodzi zostawiając drzwi otworem. 

Muszynian[in] stary, wyszedłszy na pole, na podstrzeszu piwnicy widział dwóch 

ludzi śpiących na trzaskach od gontów: jeden góral, drugi wyglądał na mieszczanina. 

Wtem nadchodzą dwaj chłopi z Wirchomli; żalą się, że im przedwczoraj skradziono 

woły… że śledzili aż tu na Hutę… Muszynczanin [!] stary przerywa:

– Joj! to pewno złodzieje, co śpią na jamie zimniaczanej [!]!

Wychodzą ku nim i zdybują zdążających do karczmy. 

– Niech będzie pochwalony! – mówi, wchodząc, ów mieszczanin.

– Na wieki!…

Wchodzi i  ów góral. Spojrzał na nas… na Tyliczan… Muszynian… zdało im się 

może, że komisja jaka, bo i papiery leżały na stole, i strzelba.

Mieszczanin, nie tracąc miny, rzecze:

– Trzeba by się wprzódy umyć! – więc idzie do kąta, stawia swoją laskę i wychodzi. 

To samo czyni drużba jego góral.

Poszkodowani stwierdzają podejrzenie… wypędzają ich za nimi: a  oni już pod 

lasem – umknęli!…

Żale, narzekania, mędrkowania! A tak trzeba było albo tak, albo owak!…

Świeża pobudka do pijatyki, która się rozpoczyna zawsze z onym przyzwoitym:

– Boże! daj wam zdrowie!…

Obliczają się z Żydem:

– Ja zapłaty w oden piwkwatyrok… ja druhy… ja trety…193

Uzbierało się kilka kwart. Starsi, poważniejsi, wzywają, by płacić, co się należy, mło

dzi przemawiają się z karczmarzem… zarzucają, że hardy – bo ich zgromił.

– Ja?… ja najpokorniejszy z ludzi, najposłuszniejszy!… bo skoro tylko kto zawoła: – 

Żydu! daj palenki! – ja nie patrzę, czy on młody, czy stary, zaraz słucham!…

Podoba się ten żarcik Reb Hochhausera, więc trzeba go oblać!… Pijatyka więc nie 

ustaje, nie ustają i  rady nad złodziejami… Młodzik, może 16letni, ale snać gazda 

193 Ja zapłaty w  oden piwkwatyrok… ja druhy… ja trety…, (właśc.) ja zapłaczu za oden piwkwatyrok… ja 
druhy… ja treti… (łem.) – ja zapłacę za kwartę, ja za drugą, ja za trzecią.
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zamożny, z  gazdami drugimi zasiadł za pan brat… w  ręce flaszka… mina pijaka 

wytrawnego… Rozmawia i pije za pan brat!…

Kupiec prosi a prosi i napędza!

W końcu wyszli… cofają wozy, krzycząc: curyk! curyk!194 (nazad! nazad!) i po łbach 

bijąc konie biczyskiem!… Dwaj gazdowie najstarsi dopijają jednak do końca… zawsze 

w imię Boga.

Zapłacili przecież i oni i wyszli ostatni!… 

I my wyszli: smutno nam było!… boć my się napatrzyli ustępowi z życia codzien

nego kmieci najmajętniejszych muszynczańskich i mieszczan tylickich…

Mają oni głosy w  sejmie i  wpływają na oświatę nie tylko w  gromadzie swej, ale 

i w powiecie, i w kraju!…

Zadumę naszą rozwiał kapral od piechoty prowadzący rekrutów. Pod rozkazami 

swymi miał on szeregowca starego, Polaka, który jako stary wiarus szedł w mundurze 

nowym i przy broni. Pan kapral, Niemiec i to młody, chciał się bawić w wodza suro

wego i  szykując nowozaciężnych, jął lżyć i  wyzywać, przy czym oberwało się i  wia

rusowi, uśmiechającemu się na widok tej gorliwości wojewódzkiej. Ubliżyło to panu 

kapralowi, więc nasrożywszy brwi, rzecze:

– Was lachst du Hund! Ich werde dich lehren!195 (Czego się śmiejesz, ty psie! Nauczę 

ja ciebie!)…

Stary wojak wyprostował się, wziął broń do nogi i rzecze:

– Co mnie pan masz nazywać psem? ja stary wojak… wąchałem proch w bitwach, 

nie tylko na przeglądach…

– Ruhig du Hund!196…

– Ja nie pies! stary wojak, nie pies… Co mnie pan masz tak lżyć… użalę się przed 

komendą…

– Ruhig Hund! sonst krepirst gleich197… (Cicho psie! bo zdechniesz zaraz!)

– Zdychaj ty, panie kapralu!

– Was?… ich?198… – i dobywa szabli…

194 Zurück (niem.) – nazad, do tyłu.
195 Was lachst du, Hund! Ich werde dich lehren! (niem.) – czego się śmiejesz, ty psie! Nauczę cię!
196 Ruhig, du Hund! (niem.) – spokojnie, psie.
197 Sonst krepierst gleich (niem.) – w przeciwnym razie umrzesz natychmiast.
198 Was? Ich? (niem.) – co? Ja?
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–  Tak! pan, panie kapralu – rzecze żołnierz zimno – my oba żołnierze… jedno 

ścierwo!…

– Ruhig! … sonst massacrir` ich dich zu Gulaszfleisch…199 (Cicho! bo cię posiekam 

na zraziki węgierskie.)

– To pan nie przezywaj…

– Ruhig! … sonst massacrir` ich dich zu Gulaszfleisch… – powtarzał pan kapral.

Tamten swoje!…

Stanęliśmy na wzgórzu ciekawi, co to będzie. Zawsze „ruhig” i „ruhig”, i „gulaszfle

isch” kilkadziesiąt razy. W końcu ochrypł nad swym „ruhig” i szablę schował w pochew. 

Nam się też sprzykrzyło i przeszliśmy za dział.

Szczątki lasu niszczonego niepotrzebnie, a nawet swawolnie, rażą oko i poczucie 

gospodarskie. Niszczy go lud domagający się ciągle nowych lasów i pastwisk… niszczą 

go gazdowie, jakichśmy oglądali w karczmie…

Rostoka [!] całą doliną świeci gołolesiem; góry też wycięte z drzewa i gdzieniegdzie 

tylko kupka drzew rzuca cień na pastwiska liche…

Rostoką do Słotwin i Krynicy najsnadniej200 przeprowadziłby gościniec. Tamtędy 

miał też iść: lecz że już urobiono go z Rostoki do Krzyżówki, tj. ćwierć mili, panom 

drogomistrzom rządowym żal było kawałka tego porzucić; więc hajże na Krynicę 

przez góry i potoki na złamanie szyi. Wydali nakładu może czterykroć tyle i wydają 

ciągle. Zyskali gdyby ów zdrowy, co mu żal było lekarstwa kupionego, więc wypił 

i zachorował. Z tą jednak różnicą, że chorego boli, gdy choruje, drogomistrze zaś biorą 

diety, gdy się droga psuje…

Pod Jaworową201 szczytem, od wschodu, hola piękna Markowicza ze Złotnego202; 

siano grabią wedle koliby, wóz drabiniasty stoi w pogotowiu, woły węgierskie rejki203 

prześliczne wyprzężone, wpatrzyły się w nas oczyma swymi roztropnymi wcale nielę

kliwe, pies ujada, a widok na Słotwiny i Krynicę, cudny!

Zażądaliśmy żętycy… młody gazda, nie bardzo uprzejmy, podaje nam ją w  gar

nuszku, podaje i cofa, i pyta:

– A co panowie dadzą?…

199 Sonst massakrier’ ich dich zu Gulaschfleisch (niem.) – inaczej posiekam cię jak mięso do gulaszu.
200 Najsnadniej (daw.) – najłatwiej, najprościej.
201 Jaworowa, Jaworzyna (1114 m n.p.m.) – szczyt w Pasmie Jaworzyny, w Beskidzie Sądeckim.
202 Prawdopodobnie chodzi o Złockie, leżące na południe od Jaworzyny. Złotne znajduje się po przeciwnej 

stronie wzniesienia, kilka razy dalej, w gminie Nawojowa.
203 Woły węgierskie – węgierskie siwe, szare bydło stepowe, o długich lirowatych rogach; woły odznaczały 

się niezwykłą siłą i wytrzymałością.
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Tu już snać ustaje sielanka, poczyna się cywilizacja! Więc na rozum gadamy: 

– Głupiś! – Bierzemy żętycę, pijemy!… nieosobliwa, prawie na przepis lekarski… dla 

gości z korony… dla nas licha!

– Cóż chcesz za żętycę?…

– Czy ja wiem, co panowie dadzą?…

– Błazen jesteś! Chcesz być mądralą, a głupiś… Kiedy chcesz sprzedawać jak Żyd 

wódkę, to gadaj, co twój kiepski towar warta…

– A juźcić szóstkę… bo to będzie kwarta!…

– Na, masz! A naucz się być albo mądrym, albo głupim, ale przy głupim mędrkiem 

nie bądź…

Poszliśmy dalej ku Runkowi.

Nad Łosiem po księżej holi idziemy gdyby po kobiercu: kostrzewa dojrzała ugina się 

pod stopami jak gdyby sprężyna doskonała, do kośby twarda. Łosianie koszą sobie wóz, 

a księdzu Sembratowiczowi w Nowej Wsi wóz. Chwali on sobie to siano nad wszystkie 

siana. Garstką małą nasyci się wół, a napojony pęcnieje w oczach, a nie wzdyma się; 

przeżuwa ochoczo i żwawo i przybywa go widocznie. Przy żadnej paszy nie bywa też 

bydlę tak żwawe i raźne jak przy kostrzewie. Jest to skarb i tajemnica hol.

Lecz kostrzewa buja tylko między lasem i snać dołem potrzebuje wilgoci. Po wygu

bieniu lasu niknie i kostrzewa; okazują się golizny spłuczyste.

Kostrzewą jest trawa słynna po holach alpejskich u  stóp lodowców Szwajcarii 

i  Tyrolu… Stąd też bydło tamtejsze przeniesione na paszę rowieńską204 nędznieje 

i marnieje.

U źródła pod bukiem rozniecamy ogień, warzymy herbatę, przypiekamy słoninę, 

przegryzamy chleb z bryndzą… Po czym drzymka na kostrzewie pulchnej w odwet za 

oba noclegi ostatnie.

Dwieście lat przed nami, nie raz i nie dziesięć, u źródła tego koczowali tu inni ludzie 

i piekli barany, i pili piwo tylickie, rostoczanie i łosianie, zbójców groźnych Bursa Łośka.

Pokrzepieni szliśmy dalej samowtór, z  początku milcząc, potem rozmawiając, to 

o dziejach gór tych, to o ich przyrodzie roślinnej i zwierzęcej: gdyż Firganek był leśni

kiem i przyrodnikiem jakich mało, a ciekaw dziejów ludzkości. Bardzo nam też było 

dobrze obydwom, że nam nikt nie przeszkadzał w rozmowie poważnej. Tak doszliśmy 

na Runek.

W Runku cisza wspaniała! Promienie słońca przedzierają się przez korony buków 

potężnych, ale tylko gdzieniegdzie. Ocieniem kroczymy… Jakoś tak nam uroczo, że 

204 Rownieńską – równin.
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mimo woli na myśl przychodzą dzicy mieszkańce lasów Ameryki i  uroczyste ich 

pochody leśne. I my milczymy mimowolnie; wrażenie wspaniałości bugajowej205 zabija 

słowo… do rozmyślania człek sposobniejszym… Milcząc też i w zamyśleniu idziemy… 

Aż tu bokiem coś chrup[nę]ło… coś biegnie… 

Złodziej leśny wlecze buka młodego, ściętego poprzednio, po którego przywlókł 

przód od wózka górskiego…

Bodajże cię, gapiu!… zepsułeś nam dumanie, rozwiałeś urok, więc: 

– Stój! stój!…

Głuptak stanął, jak gdyby my go mieli ścigać…

– Dawaj siekierę!

Dał siekierę, dygocąc od trwogi.

– Jak się zowiesz?… skądeś?…

– Z Jastrzębika!…

Co tu robić?… Wedle prawa leśnego szkoda w tym miejscu nie wyniesie jak może 

20 centów… Brać siekierę?… kto ją będzie niósł tyle świat… Puścić go płazem?… 

Wawrzusiowi nie pozwala obowiązek!…

– Prowadź nas do Dziuły!

– Do starego?

– Do starego!

– A to nie tędy! to panowie źle idą!… trzeba wrócić i  tamtędy zejść z Runku na 

dół…

Wyprowadził nas na drogę, skąd już ujrzeliśmy zagrodę na holi.… więc otrzymaw

szy nakaz surowy, aby do kasy zarządu dóbr w Muszynie stanąwszy oblicznie206, złożył 

karę pieniężną wedle taryfy i aby więcej nie kradł, otrzymał swą siekierę i odszedł ura

dowany, a nazajutrz istotnie stawił się wobec kasjera zdziwionego nad miarę!

Dziuła stary mieszka u stóp Runku, nieopodal od Pustej: nad nim tylko jedno osie

dle i  pod nim jedno. Stary, siwy, ale jary depce wóz siana, narzeka, iż dziesięć razy 

musieli przesuwać207, bo deszcz zlewał ciągle. Złazi z wozu, najuprzejmiej zaprasza do 

chaty i ani sobie odejść nie da, żeby bez ugoszczenia puścił swego pana łowczego.

– Jakby to było, żeby pan łowczy nie odwi[e]dził starego? co by na to świat powie

dział?… A  widział on światu niemało: bo widział i  morza, i  Amerykę, chociaż nie 

wstąpił na nią. R[oku] 1831go wychodźców208 polskich Austria okrętem własnym 

205 Bugaj – kępa krzewów; tu: bujny.
206 Oblicznie (daw.) – osobiście.
207 Przesuwać – tu: przewracać ściętą trawę, aby wyschła na siano.
208 Wychodźca (daw.) – emigrant.
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odstawiła do Ameryki209. Jako straż przydano 30 wojaków z porucznikiem. Przybili do 

Ameryki, zarzucili pomost, wychodźce wyszli z okrętu. Wojacy, między którymi był 

i Dziuła, prosili, żeby im dozwolono choć nogą stanąć w Ameryce: lecz pan porucznik 

nie pozwolił, zawrócił okręt, pławił na powrót. Stary Dziuła zawsze miał wielki żal do 

niego.

Nie daliśmy się mu odrywać od roboty, poszliśmy do chaty schludnej. Dziulina 

stara była nam bardzo rada, a rosół z królika był doskonały, kapusta wyśmienita!

Wirchomla, wieś ruska ostatnia na zachodzie. Koniec doliny okryty lasem gro

madzkim spustoszałym strasznie. Miejscami pagórki kamiennych łomów, grubo 

mchem porosłych, tworzą groty i altanki samorodne prześliczne. W kotlinie obszer

nej dziura lejowata, upust samorodny wszystkiej deszczówce: wierzchem nieco przy

walona łomowiskiem drzew naniesionych. Podczas ulewy musi to być obraz ciekawy, 

jak woda spływa i wre w tym leju. Kaczki tamże napędzone wychodzą chodnikiem 

podziemnym do potoka, który obficie spada po kamieniach. Cienistą jego głębią wła

śnie stadko gęsi pędzi dziewczynka, zawodząc piosnkę przeciągłą, której wtóruje szum 

wody. 

Jest tu cerkiew ruska, a pleban 62letni znanej zacności i uczciwości z 4ch synów 

i  dwu córek ma już 11 wnuków. Rad nierad zarządza jeszcze dwiema cerkiewkami 

209 „Wśród dokumentów w  Archiwum M[uzeum] P[olskim] w  A[meryce] znajduje się wykaz nazwisk 234 
Polaków przybyłych do Nowego Yorku w 1834 r. na statkach „Guerrero” i „Hebe”, którzy byli uczestni-
kami powstania i znajdowali się w więzieniach Austrii i Prus, a w wyniku porozumienia rządów obu tych 
krajów zostali wysłani na emigrację do Ameryki. Byli powstańcy zgodnie z  decyzją Kongresu Stanów 
Zjednoczonych mieli otrzymać ziemię w niemal niezamieszkałym jeszcze wówczas stanie Illinois w oko-
licach Rockford. W związku z niejasnościami związanymi z prawem nadania, ziemi tej polscy wychodźcy 
nigdy nie otrzymali, jednak kilku z nich dotarło do Illinois i się tu osiedliło, pozostali rozproszyli się po 
innych stanach.” – Edyta Targońska, Ślady uczestników powstania listopadowego w Archiwum MPA, http://
dziennikzwiazkowy.com/kultura/slady-uczestnikow-powstania-listopadowego-w-archiwum-mpa/

Pejzaż górski31
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sąsiednimi, dojeżdżając konno. Konno też jeździ do chorego i na jarmark do Łabowej 

przez Barnowiec, z  którego, zjeżdżając, musi zsiadać. Do chorych też pod Runek 

i Pustą przejażdżka nielada! Za to też zdrów, wygląda jak młodzian. Do plebanii należy 

mały lasek modrzewiowy, a jawory, którymi obsadzona, dostarczają 5 wozów latorośli 

na najlepszą paszę kozom.

Dolina ta zewsząd zamknięta: gazetę i mięso noszą z Krynicy o trzy godziny chodu 

góralskiego.

W Werhomli [!] jest szczawa obfita: nawet już i goście pojedynczo zjawiali się do 

niej.

Do Łomnicy210 idziemy popod Drapy211.

Mrozówka212, rola na wierzchach ku Runkowi, złożona z  kilku chałup w  kupie 

gdyby gniazdo górskie: mroźną zimą, że aż strach, zupełnie odcięta nieraz śniegami od 

świata. Toć też to stare gniazdo zbójeckie: Mróz stary z Sawką rozbijał lutry i arian, 

a Mroziki byli zbójcyma hetmana Kopki.

Widok tylko wspaniały na Poprut z  Mniszkiem213 i  na Krępak Pilchowski214 ku 

Rohaczowi215.

Łomnica dolina, podobna wirchomlańskiej: skalistym łożem szumiąc, spada potok, 

a wedle młynków przechodniom służą kładki jedno lub dwudrzewne. Szczawa tam 

bardzo smaczna z  gazem nieulotnym, tryska spod skały i  pokładów rdzy żelazistej. 

Nikt o niej nie wie na tym bożym świecie! Folusz216 sukna góralskiego słynął tu dawniej.

W karczmie nad młynem i szczawą Żydek mały i niepokaźny otoczon młodzieżą 

Żydków dorodnych: to zbiegi przed wojenką, którzy się tu chronią. Dostarcza nam 

chleba smacznego z kminkiem świeżym, mleka i jaj. Na pastwisku powyż karczmy roz

kładamy ogień nad potokiem, skąd widok piękny w doliny.

Podjadłszy, chcemy iść dalej. Wtem krzyki, śmiechy dziewcząt grabiących siano 

w  uboczy: jedna biega, podskakuje, wyskakuje, rękoma wywija; druga ucieka, też 

rękoma wywijając i śmiejąc się… Osy je opadły, na których ziemne gniazdo natrafiły, 

grabiąc. W końcu opędziły się… obie się śmieją. My ruszamy dalej.

210 Łomnica-Zdrój – wieś w gminie Piwniczna-Zdrój.
211 Drapa (803 m n.p.m.) – wzniesienie w Pasmie Jaworzyny, rozciągające się od wschodu Łomnicy.
212 Mrozówka, Mrozkówka – obecnie integralna część Łomnicy-Zdroju.
213 Mniszek nad Popradem – wieś na Słowacji.
214 Krępak Pilchowski – obok Pilhova wznosi się Wysoki Gruń (660 m n.p.m.), szczyt Gór Lubowelskich.
215 Wielki Rogacz (1182 m n.p.m.) – szczyt w Pasmie Radziejowej.
216 Folusz – warsztat przemysłowy zajmujący się obróbką sukna, stawiany najczęściej w  pobliżu cieków 

wodnych.
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Sołtystwa w Łomnicy leżą od południa ku Poprutowi po obu stronach Łomnicy217 

rzeki i Wapiennego218 przytoka219.

Długosze wzdłuż brzegu prawego obsiedli wieś i sołtystwo. Dzielą się na Długoszów 

Wargulców i Źrałki. Wargulce zwani od grubej wargi praszczura swego, którego gdy od 

pijatyki oderwać nie mogła żona, rzuciła nań szklanką, trafiła w gębę i rozcięła wargę, 

która zgojona zgrubiała, więc nazwan Wargulec. Źrałka zaś, blondyn żółty i  źrały 

gdyby gruszka. Żywczaków ród też liczny w Łomnicy.

Nocujemy na Niedźwiadkach220 u Izworskiego. Unikając sielanki z muchami, kró

likami itd., za poradą gazdy idziemy na świeże siano na strychu spać pod górnicami221 

nowymi i czystymi. Cierpiąc na gościec222, obawiałem się chłodu nocnego, alem doznał 

prawdy słów gazdy: wapory223 ciepłe siana świeżego były mi lekarstwem prawdziwym. 

Zapocony lekko przespałem noc aż miło! uczułem ulgę. Rano ruszyliśmy ku wirchom 

nawojowskim.

Trubacz [!] Hala224 na południowym przyłęku Bachowca225 [!] nad Niedźwiadkami, 

leży gdyby na dłoń ręki, a gdyby palce ciągną się jej odczochy: Niedźwiadki, Zubrzyk226, 

Świniary227, Jaworyny228, z boku zaś Łosie…

Niedźwiedzie więc, żubry, łosie, świnie dzikie, a z jaworyn jelenie i sarny pędzone 

nagonką, pomykały ku górze na Trubacz osaczony, kędy je strzelali goście dostojni: 

Jagiełło z Witołdem, przysposabiając mięsa na potrzebę grunwaldzką. Po dokonanej 

rzezi trąbili na łowce na Trubaczu, zwołując się…

Skotarki229 wirch. W czasach owych zbójeckich bacował tam Skotarski, a na dolinie 

pod nim Żywczak. Obaj Łomniczanie, chłopi silni, toporki ciągle ostrzyli, w trwodze 

obaj się zwoływali: „Braciszku, pomagaj!” i nie bali się zbójców.

Raz zbójnik przychodzi do Skotarskiego i rzecze:

217 Łomniczanka (potok) – przepływa przez Łomnicę-Zdrój; dopływ Popradu.
218 Wapiennik – lewobrzeżny dopływ Łomniczanki.
219 Przytok (daw.) – rzeka poboczna, dopływ.
220 Niedźwiadki – obecnie integralna część Łomnicy-Zdroju.
221 Górnica – wierzchnie okrycie męskie ludności wiejskiej; płaszcz.
222 Gościec (daw.) – reumatoidalne zapalenie stawów; artretyzm.
223 Wapory (daw.) – wyziewy, opary.
224 Hala Turbacz – hala w pobliżu Wierchu nad Kamieniem.
225 Barnowiec.
226 Zubrzyk – wieś w gminie Piwniczna-Zdrój; graniczy z Wierchomlą i Żegiestowem.
227 Morawski może mieć na myśli Świni Groń (935 m n.p.m.), wzniesienie w pobliżu Piwnicznej, lub Świniarki 

(979 m n.p.m.), szczyt w Pasmie Radziejowej na wysokości Piwnicznej.
228 Trudno orzec, o  które wzniesienie chodzi Morawskiemu. Jaworzyna (Jaworyna) jest często spotykaną 

nazwą. Pod tą nazwa może się kryć Jaworzyna Krynicka, Jaworzyna Kokuszczańska, a może jeszcze inne 
wzniesienie porośnięte jaworami.

229 Hala Skotarka – polana w środkowej części Pasma Jaworzyny, pomiędzy Halą Łabowską a Wierchem nad 
Kamieniem.
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– Daj się napić żętycy!

– To się napij, stoi w beczce.

– Jakże pić, kiej nie ma czym?

– Ot, tak! –

Oburącz ujął beczkę, podniósł i pije: zbójca zląkł się siły takiej, uciekł, nie przyszedł 

więcej. 

Żywczak pochodził od Żywca, zwał się Szymanko, r[oku] 1656go jako harnik napa

dał bogate dwory rzekomo luterskie: Gębczyńskiego w Olszówce, Krupki, Lipskiego 

w Nowotarszczyźnie i wszędy, kędy wiódł Lenarski, organista z góry św. Jana…

Zdobywszy pieniędzy sporo, udał się na Spiż, a potem osiadł w Łomnicy. Mówiono 

o nim, że miał pieniędzy pełny sąsieczek230. Syn podbierał ojcu dukaty i zaszywał je 

w koszulę długą, którą matka wzięła do prania, spostrzegła i mówi:

– Ojcze, patrzcie, co to już syn robi!

Ojciec odpędził syna, ale on już miał dukaty, poszedł do Chowańca w  Łomnicy 

kupować pole. Chowaniec orał właśnie i rzecze:

– Poczekaj! jak doorzę, pójdę z tobą.

Doorał, poszedł, sprzedał mu pole podle231 Wnęków. Tam tedy osiadł, był bogaty: 

sto owiec zimował.

Raz pod zimę przyszedł doń zbójca na służbę do owiec. Zimą owce pędził w  las, 

z  buków obrywał mchy, karmił. Nakarmione doiły się jak w  lecie: do Wielkiejnocy 

uzbierał bryndzy winiówkę232. Na św. Wojciecha233 z Runku zagrzmiał strzał: on dobył 

pistoletu i odstrzelił. Po czym rzecze gaździe:

– No! bywajcie zdrów! teraz już mój czas, już idę.

Gazda prosi, by został, obiecuje to to, to owo, lecz owczarz mówi:

– Żebyście mi dali i całe mienie, nie zostanę.

I  odszedł! po niejakim czasie zbójce nadchodzą [!] Żywczaka. Rozniecili ogień, 

pochwycili gazdynię, chcą przypiekać, by powiedziała, kędy ma pieniądze. A on juhas 

rzecze:

– Joj! dajte spokój! Jakem był do owiec, zawsze mi dobrze mieryndzu234 dawała.

Kopnął babę, aż odleciała: dali jej spokój.

230 Sąsiek – wydzielona część stodoły, w której składowano zboże.
231 Podle – w pobliżu, obok.
232 Winiówka (daw.) – beczka na wino.
233 Wspomnienie liturgiczne św. Wojciecha obchodzone jest 23. kwietnia.
234 Mieryndza, meryndzia, meryndza (gwar.) – rodzaj posiłku, drugie śniadanie zjadane podczas pracy w polu.
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Beskid Sądecki i Beskid Niski

Na Krajnej Hali235 o 4 sągi nad studnią mieli zbójce perechowaj, z którego ośmiu 

końmi wywieźli tram236 złota. Tak prawi podanie.

Smok siedział w jamie w turni naprzeciw Orzyniątek na Łomnicy. Wyłaził czasem, 

zabierał owce. Przyjechał czarnoksiężnik, zaczytał237 go. Smok wyszedł, on go dosiadł 

i wio! powietrzem. Na Orzynnem gonciarze robili gonty: smok sobą roztrącił jodłę, ta 

padła na jakiegoś Lacha i zabiła go.

Co znaczy smok, nie mogłem dociec.

„Rocznik Samborski” 1891, s. 38–79

235 Krajna Hala, Krajnia Hala – hala leżąca obok Wierchu nad Kamieniem.
236 Tram – belka, kłoda, kloc, pień; tu: wóz do przewożenia bierwion.
237 Zaczytać (gwar.) – zakląć kogoś, coś; rzucić klątwę.
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Zima w górach

Gdyby dziewica w  bieli… nie, to mało! 

gdyby królowa przyrody w płaszczu z gro

nostajów… nie! to wysilone, teatralne… 

Więc gdyby kochanka piękna i  wzniosła 

myślą, a  niedostępna sercu gorejącemu, 

z zasłoną mglistą na głowie opromienionej 

urokiem: tak! tak! Wierzajcie mi – tak stoją 

Tatry przed zdziwionym moim okiem! 

A  tam u  szczytu coś niby źrenica modra, 

niebieska wdziera się w  serce – to lód, to 

Łomnica!1 królowa Tatr wspaniałych.

Co to w tych górach? co za urok, co za 

czary?… Kamień, woda – mgły i chmury!…

– Panie! Odpuść… toć ja rymy piszę?…

Otóż to Tatry!… otóż to góry!… stare 

serce a rozkołysze się! Toć tak nie przymie

rzając, jak bywało za młodu!… Wejrzenie tkliwe rozpala krew, a chłodny wzrok źre

nicy czystej doprowadza do marzeń cmentarnych a przecie ponętnych.

Tak te góry nasze! Latem raj rozkoszny i życia! – zimą raj śmierci upragnionej!

Nie sądźcie, że tylko dla ludzi, którym miasta i oświata wysoko wystroiła nerwy 

i wzniosła w polot uniesień!… Chłop każdy prawie, Podhalanin lub nawet Gorczanin 

tylko lub Krępaszan2… pytajcie go: bez zająknienia wypowie marzenie i tęsknotę ku 

górom. A gdybyście umieli rozgadać to dziecko skał pustych, gdybyście dotknęli sła

bych stron serca prostego, a  dźwiękiem piosnki górskiej gdybyście umieli poruszyć 

serce potrzebą wyżycia ścieśnione – zapłakałby jak niemowlę, porzuciłby zarobek 

i przyjemności wasze uwielbiane, a wymknąwszy się z Krakowa o świcie słońca, przed 

zachodem byłby w Podhalu i na Tatry białe spoglądałby okiem, jakim niejeden z was 

na kochankę spojrzeć nie umie! […]

„Kraj” 1871, nr 76, s. 1

1 Łomnica – drugi pod względem wysokości szczyt tatrzański (2634 m n.p.m.), położony w słowackiej części 
Tatr Wysokich. Do roku 1860 uchodziła powszechnie za najwyższy szczyt Tatr.

2 Krępaszan – tu: mieszkaniec Beskidów.

Tatry zimą32
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Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – Do Piącistawów3

Przodem pędziła jednokonna4, niby skrzynka, niby pozytywka na niskich kółkach, 

pomalowana gołębiosino z ciemnymi szczeblami. Siedziało na niej małżeństwo bez

dzietne: jejmość malutka, czarniutka i zwinniutka, powodowała5 mężem szpakowa

tym już poniekąd; mężulko zaś powodował skarogniadym6 konikiem, mierzynem7, 

co podołał zawodowi swemu, ciągnął i pędził wcale dobrze. Więc turkot wózka, trza

skanie bicza i  szczebiotanie zwinnej czarnuszki, splecione w wieniec jasnobrzmiący, 

dolatywały nas na skrzydłach woni poranku tatrzańskiego. Czasami zaś obejrzała się 

czarniawa tyrkotka8, wyszczerzyła białe ząbki uśmiechem przelotnym, błysła okiem 

czarnym jak węgiel skamieniały, a nikt jej za złe nie brał tyrkotania, bo jej z tym ładnie 

było na gołębiobarwnej pozytywce obok małżonka szpakowatego.

Za nimi w landarze9 niemłodej siedziało małżeństwo młode, poczciwe jak to mówią 

z kościami – pałające chęcią podziwiania z bliska owych cudów bożych w poważnych 

Tatrach, rumieniących się do słońca wschodzącego, a otulonych przeczystym błękitem 

pogodnej swej szaty. Prócz tego siedziały dwie panie, ubrane zbyt szeroko i zbyt strojno 

jak to na wycieczkę w góry, więc częściej zajęte strojami swymi niż widokami. 

Zakończał pochód wóz gospodarski wyładowany obrokami i żywnością, na którym 

i my siedzieli, tj. Wny ksiądz dziekan B., Władysław Walter z Świdnika i niechwaliwszy 

się: ja. Prześliczne dwa hucułki10 bieluteńkie jak mleko ciąg[nę]ły, a tak żwawo przebie

rało to maleństwo nóżkami, tak wesoło potrząsało grzywą bujną i jeszcze bujniejszymi 

ogonami, parskało tak żwawo, żeśmy się uspokoili co do siły ich pociągowej, wierząc 

zapewnieniom ks. dziekana, właściciela podwody, iż niewiele i czują tego ciężaru, gdyż 

parą orzą, parą ciągną największą furę zboża i drzewa, i zawsze wesołe, zawsze zdrowe. 

Ogierek tylko czasem lubi świsnąć zadem, jeżeliby się kto obcy doń zbliżył zbyt poufale, 

bo nie lubi pieszczot. Skąd się tam wzięła taka śliczna i czysta parka, nie wiem: czyby 

aż z hucułów, czyby gdzie od Orawy?... ale to pewna, że z świecą w południe nie znaj

dzie takiego cacunia, jakim był on ogierek, krępy, gładki gdyby karasek11, a piersisty12 

3 Piącistawy – Dolina Pięciu Stawów, dolina w polskich Tatrach Wysokich. Z niej ku Dolinie Roztoki spada 
wodospad Siklawa. Przez dolinę przebiega szlak wiodący do Morskiego Oka przez Zawrat.

4 Jednokonna , jednokonka  (daw.) – pojazd zaprzężony w jednego konia.
5 Powodować – tu: furmanić, powozić, kierować pojazdem.
6 Skarogniady – maść konia: czarny, miejscami brązowy.
7 Mierzyn (daw.) – niewielki koń pociągowy.
8 Tyrkotka , terkotka  (dawn. lekcew.) – osoba mówiąca szybko, dużo, bez przerwy.
9 Landara  – ciężka i duża kareta podróżna.
10 Hucuł – mały, bardzo wytrzymały i odporny koń górski pochodzący z Karpat Wschodnich.
11 Karasek – od: karaś, ryba słodkowodna.
12 Piersisty (pot.) – mający szeroką klatkę piersiową.
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i krzyżasty13 że aż miło; ogon odsadzony, grzywa bujna, stojąca, podzielona, na czole 

czubata, nogi jak u dzikiej kozy, a oczy czarne, łzawobłyszczące, rozumne i wesołe, żeby 

się ich nie powstydziła Arabia! Wiedzą Anglicy, co mają w  swych „pony”14, wiedzą 

Francuzy, co mają w swych „percheronach”15, ale nie wiedzą Polacy, co mają w swych 

górskich mierzynkach. Dawniej znała je szlachta, dokazywała na nich dragonia; dziś 

szlachta łokciem konia mierzy i ceni gdyby kiełbasę!

W  Kościeliskach stanęliśmy wcześnie; słońce jeszcze nie zaglądnęło w  doliny. 

W  karczmie samotnej przebywała ongi staruszka sprzedająca wódkę i  chleb, latem 

przyjmowała gości czym mogła, a zimą zasypana śniegiem przędła i mówiła pacierz: 

samiuteńka! pustelnica! I  na to biedactwo złakomiła się zbrodnia!16 Zimową porą 

w nocy kilku zbójców drzewem wytaranili17 drzwi i zabili ją cięciem w głowę, po czym 

obrali18 i włożyli do łóżka. Mózgu jej rozlanego ślad pozostał na podłodze i nie można 

go zmyć. Górale okazują gościom ślady zbrodni strasznej i dzikiej. 

W karczmie tej zastaliśmy babę może 30letnią, lżącą i przeklinającą sześciu kra

kowian, kupców porządnych i statecznych. Obok karczmy jest dom gościnny z poko

ikami maleńkimi, kędy na sianie pokotem19 nocować można. Krakowianie nasi noco

wali, a rano na odchodnym, chcąc płacić od noclegu i za kilka szklanek mleka, usłyszeli 

cenę zbyt wygórowaną i nie chcieli się dać obedrzeć (zwłaszcza jako kupcy), a baba 

owa gazdująca nuż lżyć i przezywać! Omalże się do bitki nie zrywała! Widząc nas nad

jeżdżających, ku większej ich ujmie wniebogłosy woła:

13 Krzyżasty (pot.) – rozrośnięty w okolicach miednicy.
14 Pony (ang.) – koń z rasy małych kuców, pochodzący z Wysp Brytyjskich.
15 Percheron, perszeron (fr.) – ciężki koń pociągowy maści siwej lub karej.
16 Zbrodnia – tu: przestępcy, kryminaliści, złodzieje, mordercy.
17 Wytaranić (daw.) – wyważyć, wyłamać, wyrwać z zawiasów.
18 Obrać – okraść.
19 Pokotem nocować – leżeć jeden obok drugiego, jeden za drugim.

Widok Tatr33
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– Te gałgany krakowiaki! ażeby was diabli porwali!… po co się to tu włóczy do gór, 

kiedy nie ma pieniędzy!… Nie ma to jak warszawianie! za byle co to mi dają piątkę (5 

guldenów20), a te gałgany to się targują!… itd.

W żółtym baranim serdaczku21 liptowskim, w spódnicy niemal czarnogranatowej, 

z ciemną chustką na głowie, jeszcze dość przystojna, a niegdyś ładna, smukła, blada, 

o  czarnych włosach i  oczach, wywijała ręką i  rzucała się w  po[d]skokach złośliwie 

zgrabnych. Siostra jej, dziewucha przystojna i młoda, stała opodal cicho i palce zagry

zając: snać22 nie była tak zawziętą na krakowian, którzy od gniewu bezmal23 onie

mieli i nie wiedzieli, czy odejść, czy nam się pożalić. Wszystko to na tle przecudnej 

doliny i skał jej, i turniów niebotycznych24, wpośród których huczy Dunajec, wtórując 

dźwięcznemu głosowi góralki… zresztą chłód bezmała mroźny mimo początku sierp

nia, i słońce niby kpiarską źrenicą w tej chwili zaglądając spoza Gewonta!25 Tyle wdzię

ków obrazowych do tak lichego przedmiotu zmarnować wolno chyba przyrodzie gór

skiej, której zwykłą szatą ozdoba i urok!

Nam te krzyki i gniewy babskie rozwiały cały urok marzenia; zgorszeni zsiadamy, 

zagadując: – Nie maszże to być zbójców w Kościeliskach, kiedy baby, i to młode do 

tego, a już takie złe!…

Już chciała wybuchnąć gniewem ku nam, ale z koczobryka26 z trudnością niemałą 

wysiada jedna pani wykrynolinowana27, za nią druga… góralka rozdziawiła gębę, 

i patrzy na te cuda jeszcze snać niewidziane! Niewieścia ciekawość obudziła się w niej, 

łagodząc gniew, a może i myśl utajona, żeby to choć raz w życiu dostąpić wdzięku toa

letowego rozmiarów tak olbrzymich; dość, że jeżeli krakowianie stali w oniemieniu, to 

obie góralki na widok krynolin stanęły jak skamieniałe.

Naraz stało się cicho jak na cmentarzu! Tylko Dunajec dudniał i huczał po swo

jemu, a słoneczna źrenica lśniła wesoło, i rosa na skałach błyszczała tysiącznymi iskry 

– zdawało się, że słońce śmieje się z ludzi i głupoty ludzkiej i że się skały śmieją, aż im 

świeczki w oczach stają. Nie dziwo, że i nam w końcu na śmiech się zebrało!

20 Gulden – gulden austro-węgierski był oficjalnym środkiem płatniczym Austro-Węgier do reformy waluto-
wej w 1892 r., kiedy to został zastąpiony przez koronę austro-węgierską; w latach 1857–1892 1 gulden = 100 
krajcarów.

21 Serdak – ciepła kamizelka, zwykle z kożucha.
22 Snać  (daw.) – widać, zapewne, może, podobno.
23 Bezmal (daw.) – skrócona forma: bezmała – prawie, niemal.
24 Niebotyczny  – ogromny, bardzo wysoki.
25 Gewont, Giewąt – formy zapisu Morawskiego. Giewont (1895 m n.p.m.), szczyt w Tatrach Zachodnich.
26 Koczobryk – pojazd podróżny półkryty, o wyższym standardzie jazdy niż bryczka.
27 Wykrynolinowana – ubrana w suknię z krynoliną; krynolina – szeroka halka usztywniona włosiem albo 

obręczami nadającymi jej kształt dzwonu, zakładana pod suknię w XIX w.
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– A ty dziopa28, czemu nie klniesz na krakowiaków?… 

– Jeh!29 cegobykta30 miała kląć! – z uśmiechem odrzekła dziewucha i nuż nas cało

wać po rękach, od pań począwszy, wszystkich kolejno. Za nią poszła siostra jej udobru

chana: zapraszały do karczmy i prowadząc, oka nie spuszczały z krynolin obu, które 

istotnie nawet wobec Tatr utrzymywały godność swej objętości. Krakowianie, pozdra

wiając z dala, poszli ku Zakopanemu – my oglądali Kościelisko.

Kościelisko! najcudniejsza, najwymowniejsza ksiąga [!] przyrody, którą Bóg 

wszechmocny rozłożył dla plemienia polskiego, aby się uczyło z niej poznawać cuda 

stworzenia od początku pasma dni ziemi aż do dziś dnia.

Tu zoczysz31 ślimaczki, starsze wiekiem od całych Tatr, dawne pany morza wapni

stego, którym i w którym żyły. Gdy ziemi skorupa pękała, zionąc ogniem i tryskając ławą 

granitów, przyszedł na nich dzień ostateczny: zwalone gromadnie, milionami, skleiły 

się własną wapiennością, skamieniały i leżą martwą, twardą skałą. Ile tysięcy lat? Bogu 

samemu wiadomo. Tu okiem niedojrzane żywiątka, których żywiołem żelazo: żelazne 

28 Dziopa (gwar.) – dziewczyna.
29 Jeh (gwar.) – wzmocnienie werbalne w rodzaju: ojej, a tam.
30 Cegobykta (gwar.) – dlaczego bym tam.
31 Zoczyć  (daw.) – zobaczyć, dostrzec.

Dolina
Kościeliska34
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swe zbrojne skorupy poskładały w ławice potężne pomiędzy granity doliny Ornoku32, 

tworząc rudę żelazną dla pokoleń ludzkich. Tu śledzić można dzieje i  przetwory33 

wody Dunajcowej od czasów, gdy tworząc jeziora potężne, zamieszkałą była tłustymi 

potwory smoczymi, a porosłą cisy, których żywot tysiące lat. Tu widać jasno ślady dru

giego dnia sądnego w czasie wybuchu trachitów34 – owego najmłodszego pokolenia gór 

sądeckich. Wtedy to spłynęły jeziora, kamienie w łożyskach porumieniły się porostem 

o woni fiołkowej, ziemia pozieleniała, góry ożywiły się zwierzem, a wody pstrągami, 

i pielesze ludzkie było gotowe! Życie ludzkie, niemniej dzikie od zwierzęcego, walka 

krwawa rozpoczyna rozwój sił własnych, a walka ta idzie z kolei, jak gdzie rozplemią35 

się ludzie i poczują żywotność swoją. Pralachy36 Chrobrego podbili te góry białe, czyli 

wielkie, które odtąd stanowią potężny węgieł Polski. Mongołowie i Tatary chcieli pod

bić Lachów37, zniweczyć Polskę. Bóg nie dopuścił! – Cisnąc się w dolinę Dunajcową, 

kędy w  bezpiecznym schronieniu na Ornoku ukrywało się plemię Podhalan wraz 

z  dobytkiem, Mongołowie polegli w  wąwozie od łomów i  skał rzucanych; kości ich 

dolinie nadały miano, a podania żyją i nawet cywilizacja nie może ich dobić.

Cywilizacja! Założyła ona tu była pracownie ogniste: piece żelazne i  kuźnice38, 

wytapiając i kowając one biliony skorupek żelezistych żywiątek. Do wyrobów tych, na 

opał, wycięto lasy gór i spalono; walczono z burzami, które śniegiem zasypywały, wodą 

zalewały pracowite plemię ludzkie… W  końcu nie stało rudy żelaznej ani drzewa: 

opuszczono dolinę zbezlesioną39 – i znów jak za Mongołów napadu, kozy i owce pasą 

się po halach. A pasterze popijając żentycę40 i gorzałkę, kurząc liść bakuniowy41, opo

wiadają sobie o królu Bolesławie, jak on to tam śpi w jaskini wraz z dwunast[k]ą swych 

drużbów: wszyscy w ciężkiej zbroi z mieczami potężnymi u boku, o białych, długich 

brodach, pospierani wokół stołu. Co roku król się budzi i pyta, czy jeszcze nie nad

szedł czas jego? A jeden z wojowników – ten, co na straży u wnijścia42 – wygląda ku 

Wawelowi i spojrzawszy pod rękę mówi: – Jeszcze nie na czasie, bo kościół Panny Marii 

32 Ornok  – Ornak (1867 m n.p.m.), góra między Starorobociańską a  Pyszniańską Doliną. Morawski mówi 
o Hali Ornak, dawnej hali pasterskiej w Dolinie Kościeliskiej, zajmującej dolną połowę Pyszniańskiej Doliny, 
u stóp góry Ornak.

33 Przetwory  – tu: wytwory, dzieła.
34 Trachit – magmowa skała wylewna, jasnoszara, różowa lub żółtawa.
35 Rozplemić – rozmnożyć się.
36 Pralachy Chrobrego  – plemiona polskie żyjące w czasach Bolesława Chrobrego.
37 Lachy – określenie Polaków stosowane przez Morawskiego.
38 Morawski odwołuje się do historii przemysłu rozwijającego się w Zakopanem – do hut żelaza.
39 Zbezlesiony – pozbawiony lasów.
40 Żentyca – serwatka z mleka owczego.
41 Liść bakuniowy – tytoń bakun, machorka.
42 Wnijście (gwar.) – wejście. 
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w  Krakowie jeszcze nie pod strze

chą! – Więc znów drzemią dalej. 

Aż gdy nadejdzie chwila, to król 

Bolesław wyjdzie z  gór z  wojskiem 

swoim, a co stąpi, to mila! Co posko

czy, to dwie!! i  dopadnie wroga, 

i  rozgromi mieczem, i  Polszcza43 

będzie Polszczą wielką i potężną za 

łaską Boga przedwiecznego!…

Tak prawią pasterze i  bacowie! 

ale świat cywilizowany uśmiecha 

się na te bajeczki: uczeni badacze 

ściskają ramionami, litując się dzie

cinności ludowej, boć tego wszyst

kiego nie ma w księgach starych ani 

w  Kadłubku44, ani w  Dzierżwie45, 

ani w  Cholewie46… Więc nauczają pasterzy, że to głupstwo wszystko te bajeczki – 

a pasterze słuchają z uwagą i pytają o mądrość, kędyby47 ją to wyczytać?… W końcu 

zwykła48 cywilizacja wapienną skałę zaszczycać nazwiskiem swym, rytując naprędce 

nożykiem kieszonkowym; a panowie lekarze szczawniccy, przyjąwszy obyczaj chrzci

cieli przyrody wedle imion osób, którym czołobitność oddają, np. Józefina, Walerka, 

Sewerynówka itd., troskliwie zapisują pomysły chrzestne pacjentek nadobnych, cho

ciaż z mniejszym skutkiem jak w zdrojach. Bo tylko jednej skale, którą lud zwał i zwie: 

Mnichem – od podobieństwa pustelnika brodatego klęczącego – przylepili pogańską 

nazwę: Saturnusa! wylęgłą z wspomnień szkolnych gościa bogatego, którego pomysł 

wypadało uwiecznić – bo doskonale płacił…

Tak więc od czasów przedpotopowych aż do teraźniejszej cywilizowanej przyzwo

itości społecznej: Kościelisko nosi ślady najwyraźniejsze, a prawdopodobnie przeżyje 

ludzkość tegoczesną49 i będzie świadkiem dnia ostatecznego i jej. Cóż po nas zostanie? 

43 Polszcza – Polska.
44 Wincenty Kadłubek (ok. 1160–1223), biskup krakowski i autor Kroniki polskiej.
45 Dzierżwa (lub Mierzwa), autor kroniki spisanej po łacinie na przełomie XIII i XIV wieku.
46 Cholewa – Mateusz Cholewa (XII w.), biskup krakowski; Wincenty Kadłubek umieszcza go w swej kronice 

jako interlokutora arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana i wkłada w jego usta opowieść o dziejach Polski do 
roku 1138. 

47 Kędyby (gwar.) – gdzie.
48 Zwykła – tu: przyzwyczajona, praktykująca.
49 Tegoczesny (daw.) – współczesny.

Dolina
Kościeliska35
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– nie wapno! nie żelazo! nie tłuszcz przemieniony w naftę! Nie fosfor z kości, bo go 

zużytkują na zapałki! cóż więc?…

Ot, nie miałbym sobie też czym głowy łamać! Raczej wrócę do źródła i drużyny 

nadobnej¸ którą odbiegłem, dumając! 

Podwójne źródło, nieco powyż50 karczmy w Kościelisku, będzie może najpierwszym 

źródłem na całej ziemi polskiej. Nie wytryska ono, ale bucha z ziemi dwoma kłębami 

w pośrodku maleńkiego staweczka tuż obok Dunajca szumiącego. Staweczek – jeżeli 

godzi się tak zwać przestrzeń wody kilkusążniową – wokoło obrosły zieloną rzeżu

chą, której liść ma smak czysto chrzanowy. Chrzan – krzan – zwie się na Rusi „chryń”, 

a w  ludowej mowie starej „kierz”. Czyby więc „kiernica, krynica” nie oznaczało źró

dła takiego czystego obrosłego chrzanem – rzeżuchą, lekarstwem słynnym od szkor

butu?51 Poddaję rzecz pod sąd nader licznych językowców – lingwistów galicyjskich, 

zrzekając się zaszczytu odkrycia52.

Nad tą tedy53 przecudną krynicą koczowała drużyna. Samowar kipiał, kawa woniała 

wraz z cygarami, bo już było po obiedzie. Czarnobrewka ruchliwa gospodarowała naj

nadobniej z serwetą u pasa; druga pani blada i szczupła, siedząc z boku na kamieniu, 

w niemym milczącym zachwyceniu podziwiała cuda przyrody, podczas gdy szanowny 

małżonek, najpoczciwszy, najserdeczniejszy z  prawników, leżał na ziemi, tuż obok 

wygodnie przeciągał się na mchu i trawie, palił hawannosa54 i z księdzem dziekanem 

podziwiał trwałość drogi wiodącej przez Kościelisko, oddając słuszność budowni

czemu górskiemu, że sprostał wodom tatrzańskim. Obie zaś panie wykrynolinowane 

tuż nad krynicą: jedna siedząc, druga stojąc, przeglądały się w zwierciadle pierwszego 

źródła polskiego, wzdychając czasem ukradkowo, zdaje się na brak wielbicieli wdzię

ków istotnie niepoślednich. Bo tylko obie góralki w  żółtych kożuszkach i  czarnych 

spódnicach podziwiały; ale za to oka nie spuściły z pań wystrojonych, a mianowicie 

z krynolinowej ich objętości. Trzeba zaś wiedzieć, że wyraz „piękny” w górach znaczy 

tyle co „tłusty”, np.: piękne cielę, piękna owca, piękna słonina, masło; „szumny” zaś, 

tj. przekręcone niemieckie schön, oznacza wdzięk. Może więc piękność w znaczeniu 

„pękowatość” w podziw wprowadziła góralki chude; zazdrościły tuszy i jadła dobrego, 

z której powstała!55…

50 Powyż – skrócona forma: powyżej, często stosowana przez Morawskiego.
51 Szkorbut  – choroba spowodowana niedoborem w organizmie witaminy C.
52 Rozważania pseudolingwistyczne Morawskiego.
53 Tedy (daw.) – więc; wtedy, wtenczas.
54 Hawannos – cygaro hawańskie z wysokiej jakości tytoniu kubańskiego.
55 Kolejne pseudolingwistyczne rozważania Autora.
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Po dumaniu, posiłku i  wypoczynku ruszyliśmy dalej. Góralki obie nie kłóciły się 

z nami, owszem przyjęły, co im dano i wedle zwyczaju, całując rękę, ściskały ją znacząco.

– Czemuż się nie kłócisz z nami i nie klniesz jak tamtych krakowian?

– Jeh! bo państwo to naskie, a tamci to nie naskie!

– A skądżeż ty wiesz, że ja naski (nasz)?

– Jeh! przecie widziałak nieraz w mieście (N[owym] Targu rozumie się) te konie 

bielusie, to poznałak56 zoroz57…

– Więc to tym koniom mamy podziękować?

– Juści!58… Państwo to naskie, ale tamte Lachy od Krakowa i Warszawy kiej59 tu 

jeżdżą patrzeć na nasze szumne wirchy60, to się nie powinni kandryczyć61 (hadern62), 

bo po cóż tu jadą?…

– Dobre! No bądźcie zdrowe! a każcie sobie płacić za oglądanie gór szumnych!…

– A juści! niech pan Bóg prowadzi szczęśliwie!…

Różowo, gdyby koncha morska purpurowa, jaśniał Giewąt wspaniały ponad 

Zakopanem, gdyśmy go mijali; cienie fioletowe przeźroczyste, a w głębi czarniejące, 

spotężały urok oświetlenia, jakiego nie znają równiny. Regle63 przecudne, wirchami 

tylko draśnięte światłem, tonęły w cieniach modrych, przechodząc w fiolety i siność. 

Zachód słońca letniego, pogodnego cały swój urok nieprzebrany zlał na Tatry. Milcząc 

jak ta przyroda cała, jechaliśmy na nocleg do Bukowiny.

Wieczór zapadł64 nas w  Poroninie, a  szum wody na rzece, którąśmy przebywać 

mieli, wydawał się groźnym, więc pytamy dwu góralów mimo65 idących, czy nie wielka 

woda?

– Jeh! niech państwo nie jadą, boby było źle! Ja przeprowadzę!

– To prowadź!

Góral wskazał rzekę i miejsce, którędy jechać, a sam idąc po ławie66 woła: 

– Dobrze, dobrze, śmiało! ot tak!

56 Poznałak (gwar.) – poznałam, rozpoznałam.
57 Zaroz (gwar.) – zaraz.
58 Juści  (gwar.) – partykuła najczęściej wyrażająca aprobatę czyjejś opinii, sądu; czasem wprowadzająca 

wypowiedzenie.
59 Kiej (gwar.) – kiedy.
60 Wirchy (gwar.) – szczyty.
61 Kandryczyć (gwar.) – toczyć spór, kłócić się.
62 Hadern (niem.) – handryczyć się z kimś.
63 Regle – w Tatrach: zalesione partie gór o wysokości 1000–1500 m; też: lasy pokrywające te partie.
64 Zapadł  – tu: zastał.
65 Mimo (daw.) – obok.
66 Ława – tu: przejście utworzone z kamieni.
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Woda była ledwo po kolana i bród jak bród, tylko szum zwykły rzeki górskiej podał 

góralowi sposobność zysku. Przychodzi na nas mówiąc: 

– Jeh! Bodajżecie!67 zgubiłek68 sobie fajkę na tej przeprawie! a  doskonała fajka, 

dałek69 za nią pięć szóstek!70 ejżecie! bodajżecie!…

Ja zaś widziałem, jak fajkę do kieszeni chował, więc pytam go: 

– A kieszeni nie zgubiłeś? Bo fajka w kieszeni i chyba razem zginęła!

– Jeh! jak to pan dojrzeli, choć ćma!71 To też ta choć na tabak72 dadzą co łaska! bo 

onoć73 tu wprawdzie i nieźle na rzece, ale by się państwo byli tylko marnie strachali74, 

a tak to im było śmielej!

Nie ma co mówić, dobrze mówił, i za poczestne75 podziękował naiwnie: 

– Oj! dziękuję też przepięknie! będzie też na tabak i na gorzałkę! Niech pan Bóg 

prowadzi szczęśliwie…

Drużba zaś jego rzekł: 

67 Bodajżecie – tu: zwrot wyrażający emocje, podobnie jak: ejżecie. 
68 Zgubiłek (gwar.) – zgubiłem.
69 Dałek (gwar.) – dałem.
70 Szóstka  – dawna moneta.
71 Ćma (daw.) – ciemność. 
72 Tabak (gwar.) – tytoń.
73 Onoć (gwar.) – prawdopodobnie, wszak. 
74 Strachać się (gwar.) – bać się.
75 Poczesne (daw.) – podarunek, datek. 

Giewont 36
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– Niech się państwo nie boją, tu wszędzie dobrze na rzece, tylko woda szumi, toć 

się straszno wydaje po ciemku. Do samej Bukowiny będzie dobrze… ale! proszę też 

pięknie, bo i mnie… podobno przykrywka od fajki zginęła! – zakończył, śmiejąc się.

– To na76 ci na przykrywkę, kpiarzu! kiedy się umiesz przymawiać.

–  Bo my to też biedni! oj! dziękuję też przepięknie… Niech Pan Bóg prowadzi, 

a niech się państwo nie boją, bo tam dobrze wszędzie.

W Bukowinie Żyd na karczmie przy latarni poznał też konie białe i wołał przez nos 

na żonę: 
– Kikste! Kikste! di kleinci ken waissen Pferdłech fin dem gałech77… Więc nas witali 

oboje już nie jako koroniarzy albo krakowian, ale jako naskich: – Witamy! witamy! 

naskie państwo!…

Znalazł się pokoik dla pań, a drugi dla nas, zastawiono samowar, a przywieziony 

surowy, nakrajany już, nasolony i napieprzony gulasz pod czarnym oczkiem ruchliwej 

naszej gospodyni podróżnej wkrótce był gotów, przechodząc oczekiwanie!

Nazajutrz rano na kilku podwodach78 miejscowych ruszyliśmy, wziąwszy z  sobą 

przewodnika: Jędrzeja Parę79, człeka łagodnego, spokojnego i  dogodnego, które to 

przymioty wsławiły go po wszystkich opisach polskich i  niemieckich. W  Rostoce80 

drużyna nasza dzieliła się na dwoje: do Morskiego Oka i do Piącistawów.

Ksiądz dziekan stał na rozdrożu, nie wiedząc, z kim trzymać. Nie góral, nie wdały81 

w góry, obawiał się o zdrowie.

– Jak to? czy o nogi, czy o płuca?

– O nogi nie! bo chwała Bogu nigdy mnie nie bolą, choć najwięcej chodzę, o płuca 

także nie, bo przecie czuję, że mam zdrowe – tylko zapalenia bardzo się boję, odkąd 

mój przyjaciel, zupełnie zdrowy, zgrzawszy się, dostał zapalenia i umarł!

– Jeh! co by ta Dobrodziej mieli umierać z tej przechadzki – przerwał Jędrzej Para 

– dyć to niemało państwa wodzę82 do Stawów, a jeszcze mi też żaden nie umarł! A czyż 

to Dobrodzieja nie ma na tylo, czy co? przecież pięknie wyglądają83, a tu i panie chodzą, 

76 Na (gwar.) – masz, weź, proszę; wykrzyknik używany przy podawaniu czegoś.
77 Kikste! Kikste! di kleinci ken waissen Pferdłech fin dem gałech (jidisz) – popatrz! popatrz! klienci białymi 

konikami, pochodzącymi z Galicji.
78 Podwoda (daw.) – tu: środek transportu.
79 Jędrzej Para – jeden ze znanych i  cenionych górali-przewodników, wymieniany w  Wielkiej encyklopedii 

tatrzańskiej Z. Radwańskiej-Paryskiej i W. Paryskiego (Poronin, 1995, s. 980), obok mieszkającego również 
w Bukowinie Tatrzańskiej Józefa Bigosa i Jana Pary.

80 Rostoka, właśc. Roztoka – polana u wylotu Doliny Roztoki, gdzie krzyżują się szlaki turystyczne.
81 Nie wdały [w góry] (gwar.) – nie mający doświadczenia [w chodzeniu po górach].
82 Wodzić (gwar.) – prowadzić, być przewodnikiem.
83 Wyglądają – liczba podwójna, stosowana ze względów grzecznościowych.
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i panny, a niedawno tu chodziła z nami jedna panna szumna84 z Krakowa, bledziutka 

i bielutka jak placuszek, a biegała kieby85 kózka i obeszła zdrowa i nie umarła… a cze

mużby Dobrodziej…

 – Kiedy kobiety chodzą bez niebezpieczeństwa, toć ja przecie obejdę! – odrzekł 

ks[iądz] dziekan i, pożegnawszy drużynę, ruszyliśmy w prawo piechotą, a oni jechali 

w lewo do Morskiego Oka. Czarnooka szczebiotka jeszcze się zwróciła, wołając:

– A z obiadem czekamy u Morskiego Oka do 4tej po południu!

Od Rostoki do Piącistawów szliśmy lewym brzegiem Białki86 popod Szczoty87, 

śliczną doliną, szkoda tylko że zbezlesioną. Ogromne i  przedziwnej wspaniałości 

Szczoty tworzą ścianę z rzadka porosłą jodłami; miejscami po urwiskach skał ziele

nieją hale, tj. łączki. Tam to ulubione pastwiska kóz dzikich. Gdy polują na nie łowcy, 

zaszedłszy od wirchów, zasiadają po przesmykach; poganiacze zaś z dołu wszczynają 

huki jak największe, rzucają kamienie, krzyczą, świstają, trąbią i strzelają, rydygając88 

się pyrciami89 tak, że z przeciwnej strony patrząc, trudno uwierzyć, jak się tam można 

wydrapać. Kozy spłoszone skaczą w górę jak strzała, bo gdyby ją kto ogniem piekł, to 

na dół nie pójdzie! A tam, na urwiskach, tamci strzelają z zasiadki90.

– Ja sam! – prawi Para – będąc dawniej leśnym91, strzelałem je nieraz w ten oto 

sposób! Inaczej nie dostanie ich ani wilcy im nic nie zrobią, bo tam żaden nie dojdzie. 

Sarny przeciwnie, uciekają z góry w doły, toć je strzelają ci, co w dole.

Podczas tego opowiadania ksiądz dziekan, już nieco zasapany, słuchanie rozpoczął 

od tego, że sobie wygodnie usiadł na mchu. Para już skończył, on siedzi i pyta to o to, to 

o owo, i jeszcze raz pyta, i znowu pyta. W końcu ruszamy przecie. Idziemy lasem prze

rzedzonym, po zrębach buja kwiecie rozmaite, borówki dojrzałe czernią się kępami, 

a popod skały rumienieją poziomki dorodne. Władysław, drużba mój nierozdzielny, 

szukając kwiatów alpejskich, zboczył w  las, nie widać go spoza skał ani się odzywa. 

Dziekan mówiąc: „Trzeba zaczekać!”, znów siada na mchu i zbiera jagody. Przewodnik 

zaś opowiada, jak raz wiódł Prusaka jakiegoś, który ciągle zbaczał, aż w końcu zmy

liwszy pyrć, znikł. – Czekam – prawi – czekam, nie widać go, a nie śmię [!] wołać, bo 

84 Szumna (gwar.) – pełna wdzięku, elegancka, ładna.
85 Kieby (gwar.) – gdyby.
86 Białka – rzeka, jeden z głównych tatrzańskich dopływów Dunajca.
87 Morawski prawdopodobnie użył tej nazwy nie tylko do określenia Turni nad Szczotami, ale całych stoków 

Wołoszyna po stronie Doliny Roztoki. 
88 Rydygać (daw.) – chodzić, wspinać się.
89 Pyrć  (gwar.), perć – stroma ścieżka górska.
90 Zasiadka (daw.) – zasadzka.
91 Leśny – leśniczy, pracownik leśnictwa.
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to nie każdemu miło. Dalej92 wołam, biegam!… ledwo w dwie godziny znalazłem go 

w turniach93 dzikich. Siedział zrozpaczony, bo ochrypł, nie mógł się nawet odzywać, 

a pyrć zgubił. Najadłek się strachu niemało i ja, boby mnie posądzono, żem go zabił!…

Władek już dawno wrócił i  słucha opowiadania, więc [Para] się zabrał i  poszedł 

przodem. Wstajemy!…

– Ale, ale! – przerywa ksiądz dziekan, poprawiając się na siedzeniu – i cóż mówił 

ten Prusak, gdyście go odszukali?

– To mówił, że Władek już przyszedł i do dalszego wysiadywania nie ma pozoru 

najmniejszego!… – w śmiechu wstajemy.

Po drodze przychodzimy na mieleże94. Węglarz samotny rąbie drzewo: mieleż stary, 

węglarz stary. Pytamy o cenę drzewa, węgla i robocizny, a podczas tego ks[iądz] dzie

kan siada. 

Dalej źródło, pijemy wodę; dziekan siada! Wszczyna rozmowę porównawczą z źró

dłem w Kościeliskach…

Na turni wysokiej bieleje śnieg, a spływająca woda do słońca lśni jasną wstęgą wąską: 

przez dalekowidz95 widać krople iskrzące się w promieniach… Dziekan siada, patrzy, 

podziwia wodospad i dalekowidz, który chwali, pyta o fabrykanta, o cenę – wszystko, 

byle tylko nie wstać.

Na turni wysoko pod niebem ktoś huknął przeciągło! Dziekan siada, pytając: 

– Co to? 

– To górale zbierają goryczkę96. Żyd zamówił 20 cetnarów suszonej po 7 guldenów 

cetnar. Ale już nazbierali więcej jak trzeba, a termin mają do św. Michała97. 

– A jaka to? a na co? – pyta dziekan rad, że w odpowiedzi Para przynosi mu krza

czek, więc i my zbieramy. On siedzi.

Na Białce most zepsuty, po belku [!] trza przechodzić, a woda szaleje po skałach. 

Przechodzimy jednak i  dziekan, ująwszy rękę podaną, przechodzi i  zauważa, że to 

przecie nie tak straszno jak się zdawało.

Pusta dolina okazuje się na prawo ponad ścianą obrosłą w kosodrzew. Wody strug 

umyka turnią i znika w usypieni98 skalistej cicho, bo z daleka nie słychać jej szumu. 

92 Dalej – tu: w znaczeniu następnie, potem, po chwili.
93 Turnie – skały lub szczyty górskie o ostrym wierzchołku i stromych zboczach.
94 Mieleż, właśc. mielerz – stos drewna ułożony w kształcie kopuły, przykryty ziemią lub darnią; w mieler-

zach spalało się drewno w celu wytworzenia węgla drzewnego.
95 Dalekowidz – lornetka.
96 Goryczka (Gentiana) – roślina zawierająca w soku gorzkie składniki.
97 Św. Michała – 29 września.
98 Usypień – zbiorowisko skał.
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Dziekan siada, a  Para twierdzi, że nie ma czego, szkoda czasu… Tu nie ma na co 

patrzyć, chybaby tam, na ono miejsce pod pustą doliną, gdzie ta kupeczka kamieni, 

hen! Koza się tam pod skałę schroniła przed śniegiem, co nagle spadł, a zalazła tak, że 

nie mogła zleźć – stoi i beczy. Juhas wylazł po nią, a gdy ją znosił, z turni spadł i zabił 

się. Nie mogli go nawet wydostać; na powrozach się doń spuszczali i skalem99 go przy

suli100, i tam leży!… Dziekan, żałując biedaka, ledwo wstaje. Droga coraz trudniejsza 

pod górę, po łomach101 granitowych.

– Czy aż tam, do tego śniegu mamy iść? – zawołał dziekan i siada, mówiąc: – Ja już 

nie mogę! nie myślałem, że tak będzie! Przewodnik mówił, że to pół mili, a my już uszli 

z półtory!… nie pójdę dalej.

– Takci tak! nie pójdę dalej! i będzie ksiądz dziekan siedział?

– Będę siedział!

– Zgrzany? spocony? a nuż przyjdzie zapalenie?…

– Zapalenie? prawda! mnie już gorżko [!] w gardle…

– Niech się ks[iądz] dziekan napije wódki! ot tak! a teraz śmiało naprzód, bo tu nie 

ma żartów! Zapalenie!…

Za chwilę dziekan staje zmęczony i  spoglądając na matnią102 ś[n]ieżną, rozwodzi 

żale i chce siadać…

– Zapalenie! gwałtu! nie trzeba siadać, by się gardło nie oziębiło! nie trzeba spoglą

dać w górę na śnieg, bo to gorzej, tylko pod nogi, to się prędziej zajdzie! ot! tak! śmiało!

I rzeczywiście na[d] spodziew prędko wydrapaliśmy się, a na wierzchu z[a]czaro

wał nas widok wodospadu: Siklawy!103

Dziekan mozolnie czołgając się na ostatni łom granitowy, niespodzianie ujrzawszy 

wodospad, uchwycił konar kosodrzewiny i jednym skokiem był na wierzchu. Chwilę 

stanął w oniemieniu, po czym z wolna głowę [w]zniósł ku niebu, ręce wyciągnął, złożył 

i zawołał:  – O mój Boże, jakież to cudne!…

Nie pomnę104 obrazu tak powabnego jak z jednej strony wodospad Siklawy, z dru

giej ten ksiądz w zachwyceniu niezmyślonym, stojący na skale poczerniałej, obrosłej 

kosodrzewiną, na tle śnieżnistej hali gór granitowych, równi bladoniebieskich i niebios 

błękitu!

99 Skale (gwar.) – kupa kamieni.
100 Przysuć (gwar.) – przysypać, przykryć. 
101 Łomy  – tu: ułamki skalne.
102 Matnia – sytuacja bez wyjścia.
103 Siklawa – wodospad o  wysokości ok. 40 m w  górnej części Doliny Roztoki, jeden z  najpiękniejszych 

w Tatrach. Spada z Doliny Pięciu Stawów do Doliny Roztoki.
104 Nie pomnę (daw.) – nie pamiętam, nie przypominam sobie.
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Po dobrej chwili milczenia przetarł 

oczy zaszłe łzą wzruszenia i zwracając 

się ku nam, mówił urywkowo: 

–  Ach! jakiż ja szczęśliwy! jak

żeż ja wynagrodzony za to, żem tu 

przyszedł! nie żałuję trudu!... Mój 

Boże! siedm105 lat jestem dziekanem 

tej okolicy, tych gór, i  nie marzyłem 

nawet o tym, że tu takie cuda boskie… 

gotów bym był umrzeć i  nie widzieć 

ich!… Teraz dopiero pojmuję Stwórcę 

Przedwiecznego! teraz dopiero będę 

mógł chwalić dzieła jego… O  moi 

panowie, jakżeż ja wam wdzięczny… 

gdyby nie wy, byłbym nie widział… 

a  teraz czuję, że życie moje więcej 

warte niż przedtem!… Dziękuję wam 

serdecznie!…

– Ale teraz – dodał po chwili – to 

sobie już usiądę koniecznie, lecz słu

chając przestrogi waszej, szyję obwiążę 

chustką jedwabną!

Było to na prześlicznej hali zielonej. Trawa bujała106 w kolana, bo ciągły deszczyk od 

wodospadu pyłem wznoszący się, rosił ją i odświeżał. Siklawa huczała trzema strugami 

tworzącymi całość. Pierwszy, najwęższy, z wysokości 20 sążni wali okropnie jednym 

skokiem; drugi spadając na 35–50°, w trzeciej swej części uderza o występ skały i two

rzy kaskadę przecudną; trzeci najdłuższy, lecz najbardziej połogi107, łamie się po skale 

i rozbija w pianę. Mnóstwo drobnych promyków mniejszych i większych oddzielnie 

strzykają to w prawo, to w lewo, to wprzód, gdyby drobna dziatwa i swywolne wnu

częta Siklawy poważnej. Huk ogromny i łomot słychać już z dala niby olbrzymie tar

taki i młyny…

105 Siedm – siedem.
106 Bujała w kolana – wyrosła na wysokość kolan.
107 Połogi  (daw.) – płożący się.

Siklawa37
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Przed rokiem, z wiosny, koło Wielkiegostawu108 pasła się para koni. Chciały przez 

ujście Białki – lód ruszył pod ich nogami, porwało ich – ani kosteczki nie było całej, gdy 

je znaleziono daleko na dole w potoku!

Ruszamy i znów przysiadujemy, na ten raz wszyscy jednozgodnie, bo widok czaru

jący, a za każdym powiewem od Siklawy deszczyk świeży rosi. Przez usypienie mozol

nie pomiędzy kosodrzewinę zmarzłą idziemy. Na śnieżnej polanie z śniegu urabiamy 

kulki wydrążone od góry, zalewamy pomarańczówką109 i  spożywamy lody! Kwiecie 

tatrzańskie spopod lodu przegryza się miejscami, tchnieniem własnym wytapiając 

otworek, którym spogląda w  niebo, podczas gdy liście zielenią [się] popod twardą 

krawędzią śniegu zlodowaciałego. I wśród śnieżycy życia ludzkiego trafia się kwiecie 

podobne!…

U Wielkiego Stawu ciągnie się pustynia, okropna doliną szeroką na szczytach Tatr. 

Od zachodu ogromna przestrzeń zasypana łomami granitu. To zwaliska iglicy110, która 

sterczała ku niebu na grzbiecie Tatr i padła, gdy się zachwiała podstawa jej – zdaje się 

podczas wybuchu lawy trachitowej. Od wschodu brzegi wysokie oberwane, a nad nimi 

ściany i wieżyce (turnie – thurn) bieleją się płatami śnieżnych pól. Porosłe rzadko i to 

tylko dołem. Cała dolina wznosi się ku południowi, kędy na pochyłości wśród usypie

nia widać kolibę111 pasterską. Zdążamy ku niej na żętycę, bo głód daje się uczuwać.

Białka przegradza nas i to rwiąca [!], szalona Białka, pędząca od stawów, aby spaść 

Siklawą. W trzech skokach trza ją przebyć; trzeci krok najgorszy, bo najszerszy – z rogu 

wystającej bryły podwodnej do brzegu. Woda na 3–4 stopy głęboka, hucząc szalenie, 

umyka ku spadowi: góral przeskoczył, my za nim, ksiądz dziekan chwilkę się wahał 

na środku, lecz przeskoczył. Okropne kamieniska! skacząc bezustannie z jednego na 

drugi, zmęczeni przybywamy do koliby i koszaru112.

Pasterze na wirchu Tatr! Mimo umęczenia pochodem, w poskokach ni to strusim 

ni jelenim, duch sielankowy zalatywał do serc naszych. Bo któż nie czytał sielanek, 

poczynając od „Bukoliki”113 (uwielbionej wieszcza rzymskiego, co nie przeszkadza, 

że słowo greckie „bukolika” oznacza po prostu: chów bydła), owe Gessnera114 alpej

108 Wielki Staw – jezioro w  Dolinie Pięciu Stawów; drugie co do powierzchni po Morskim Oku jezioro 
w Tatrach. Wody z niego odpływające tworzą potok Roztoka, na którym znajduje się wodospad Siklawa.

109 Pomarańczówka – nalewka na skórkach pomarańczy.
110 Iglica – spiczasta skała.
111 Koliba, koleba – miejsce schronienia w górach, zwłaszcza szałas pasterski.
112 Koszar, koszara – przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, używana na pastwiskach górskich.
113 Bukoliki – dzieło Wergiliusza, pisarza rzymskiego z I wieku p.n.e.; zbiór sielanek sławiących życie na wsi 

i miłość pasterską. 
114 Salomon Gessner (1730–1788), szwajcarski poeta, postulujący powrót do natury, autor popularnych 

sielanek.
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skie, owe francuskie, polskie sielanki, kończące się na prozaicznym co do pienia, ale 

poetycznym co do pojęć gospodarskich „Ziemiaństwie”?115 A któż nie widywał obraz

ków i rycin przedstawiających: damę sentymentalną z książką w ręku, pasącą owieczki 

potulne?… Więc mimo woli odzywało się przypomnienie piosnki pasterskiej:

Prócz psów wiernych żadnej warty.

Darmo strzedz [!] się od pasterzy,

Serce ich – i dom otwarty,

Wszystkim ufa, wszystkim wierzy.116

Na szczycie Tatr u  Piącistawów nawet ministrom finansów, dyrektorom banków 

i kolei, można by wybaczyć chwilową sielankową zadumkę, zwłaszcza gdy się nieba

wem jęła sprawdzać. Bo najprzód: kudłate, białe, ładne psy, rosłe, z dala zaszczekały, 

biegnąc ku nam i szczerząc bielutkie, lecz ostre ząbki. Nie strachaliśmy się, dzierżąc 

w ręku kije, a krócice117 w kieszeni. Więc niebawem ujrzeliśmy kolibę (po węgiersku: 

azalasz), tj. skromny domek pasterski. Istotnie otwarty i to na oścież, bo miał tylko trzy 

ściany, będąc właściwie próżnią pomiędzy trzema kamieniami ogromnymi, z których 

każden w okolicach Warszawy zwałby się skałą półolbrzymią. Płatewka118 podparta 

drążkiem i kilka żerdzi od skały do skały, a na tym płaty kory świerkowej głazami gra

nitowymi od wiatrów zabezpieczone, stanowiły dach z okapem ku południowi, aby 

i grudkom sera było dobrze obsechać [!] na nim. Brak ściany czwartej, i to podłużnej, 

stanowił drzwi i wchód samorodny, a zatem niezawodnie otwarty. Całość przypomina 

owe przedsionki greckie najstarożytniejsze, tylko że o jednym drążku, czyli słupie, bo 

też i na górach Olimpu niezawodnie tak bywało na razie. 

Nieco opodal był koszar, czyli legowisko skotu, tj. owiec i kóz, stanowiący dziedzi

niec obszerny pomiędzy kamieniami usypienia, które, o ile można było – poodwalane 

wokoło, tworzyły ścianę wcale na urząd urobioną119. Wejścia do tej zagrody strzegł 

115 Ziemiaństwo polskie – poemat Kajetana Koźmiana, polskiego poety żyjącego na przełomie XVIII i  XIX 
wieku, przedstawiający uroki życia na wsi.

116 Niedosłownie przytoczone słowa z utworu Antoniego Edwarda Odyńca pt. Rywale: „Prócz psów wiernych, 
żadnej warty;/ Strzedz nie trzeba od pasterzy;/ Jak ich serca, dom otwarty,/ Próżen zdrady, wszystkim 
wierzy.” Cyt. z: Polihymnia, czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey, 
wydane przez Jana Juliana Szczepańskiego, Lwów, 1827, t. 3, s. 146. 

117 Krócica – krótka broń palna, przeznaczona do samoobrony, często nazywana pistoletem podróżnym.
118 Płatewka, płatew – podłużna belka w konstrukcji nośnej dachu łącząca dźwigary, podtrzymująca krokwie 

lub jętki.
119 Ściana wcale na urząd urobioną – dość prosty odcinek kamiennej ściany.
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młody skotopas120 i psy rzeczone121, odprowadziwszy nas, zajęły strożne122 swe stano

wiska, bo kierdel123 (heerde) 250 owiec i kóz właśnie wpędzono.

Baca z owcarzami (owca po węgiersku=juh, juhas=owcarz) zabierali się do doiwa124. 

Kędzierzawe ich włosy długie lśnią do słońca i kapią od masła owczego. Pomada ta, 

woniejąca mocno, lecz wcale nie bardzo miło, jest ich pychą i chełpliwą oznaką skoto

pasów, bo świadczy o dostatku nabiału. Koszule ich czarne (maczane w maśle owczym 

gotowanym z odrobiną merkuriuszu125), długie do pasa tylko, bez kołnierza, pospinane 

były spinkami mosiężnymi wielkości dłoni, w pięciokąt końcem w górę, wykrajanymi 

w serca i dziurki rozmaite; a od spodu niby frędzla wisi łańcuszków kilkanaście, dłu

gich na piądź. Pas szeroki na stopę, gruby jak podeszwa, spięty tylko na dolne sprzączki. 

Spodnie (hołosznie) białe, acz z sukna grubego, mocno folowanego126, piaskom jednak 

ostrym granitowym snać nie sprostają, bo na kolanach i w tyle czynowane, tj. mocną 

wełną kręconą w siatkę wcale ozdobnie wyszyte, dla ochrony od zdarcia, gdyż często 

120 Skotopas (gwar.) – pasterz owiec i kóz.
121 Rzeczone (daw.) – [wyżej, wcześniej] wspomniane, przytoczone, wymienione.
122 Strożne (daw.) – stróżujące, pilnujące, czuwające.
123 Kierdel (gwar.) – stado owiec i kóz na wypasie w górach.
124 Doiwo (gwar.) – dojenie zwierząt, wyciskanie mleka z wymion owcy, kozy itd.
125 Merkuriusz (daw.) – rtęć; ziele.
126 Folowany – spilśniony.

Góralski
szałas 38
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wypada drapać się na klęczkach lub zsuwać się na siedziączkę127. Nogi w kierpcach128, 

a onuczki129 (czołka) rzemykiem ponad kostki ściśle poobwijane.

Wchód do koszaru stanowią cztery płyty granitowe, wkopane w ziemię na wzór 

nagrobków żydowskich, pomiędzy które statek (kierdel) przechodził.

Baca naprzód, za nim owcarze, w wodzie czystej w korytku obmywają ręce aż po 

ramiona, gwoli czego rękawy szerokie podwinione osobnymi spinkami spinają pod 

szyją. Po czym gielatę130 przed siebie w okrak stawiając, zasiadają pomiędzy owe płyty 

wchodowe, baca w pośrodku, a po bokach jego dwu pasterzy.

Owce i  kozy same idą pomiędzy owe głazy wchodowe popod ramię owcarzowi, 

który każdą chwyta za nogę zadnią i  stawia nad gielatką, nad którą w okrak siedzi. 

Po czym doi: najprzód palcami strzyknie raz, dwa, potem wymiączko bierze w obie 

dłonie, ściska i na dwa razy wystrzykuje wszystko mleko. Statek, zwykle źwiękując131, 

stoi spokojnie, tylko która ckliwa132, to krzywi głową albo ją nachyli ku ziemi. Kozy, 

czasami wcale mleczne, trzeba jeszcze palcami odstrzykiwać dłużej. Najmleczniejsza 

koza da półkwarcie, owca najwięcej ćwierćkwarcie.

Sielankowemu zajęciu temu przyglądaliśmy się w położeniu niemniej sielankowym. 

Władysław wygodnie leżąc na kupie polan kosodrzewiny rąbanej, ja zaś na krzaku 

kosodrzewiny suchej, którą owcarczyk na powrozie przysmykał133, krzak gęsty a gibki, 

wygięty w kabłąk wygodny tak, iż głowę na odziomkach134 w górę podanych, nogi zaś 

na gałęziach ułożywszy, leżałem jak najwygodniej. Ksiądz dziekan nieboraczek w koli

bie przy ognisku na kamyku podesłał sobie górnicę135 góralską zamiast poduszki, i na 

gołej ziemi chrapał snem szczęśliwych. Wokoło koliby szukawszy, nie znaleźliśmy 

legowisk dogodniejszych, bo trawa wszędzie zgnojona, zbobczona136, a kamienie? żeby 

to choć jaki piaskowiec miękki, ale to sam szczery granit i wszędzie granit!

Podczas doiwa owcarz jeden woła:

– Jeh! hań na wirchu od Zawrata137 coś idzie, jakieś pany i górali dwa!…

Baca: Ba! idzie, i to cały kierdel tego idzie…

127 Siedziączka (pot.) – pośladki.
128 Kierpce – płytkie buty góralskie szyte z jednego kawałka skóry.
129 Onuczki, onuce – szeroki pas tkaniny do owijania stopy, zastępujący skarpetkę lub pończochę.
130 Gielata, gielatka, gieleta – skopek, drewniane naczynie używane na mleko przy dojeniu owiec. 
131 Źwiękowanie (gwar.) – powtórne przeżuwanie przez zwierzęta przeżuwające przełkniętego wcześniej 

pokarmu.
132 Ckliwy (gwar.) – wrażliwy na łaskotki, dotyk.
133 Przysmykać (gwar.) – przyciągnąć, przywlec.
134 Odziomek – dolna część pnia drzewa.
135 Górnica – wierzchnie okrycie męskie.
136 Zbobczony – pełen bobków, czyli odchodów owiec, kóz.
137 Zawrat – (2159 m n.p.m.), przełęcz tatrzańska, przez którą prowadzi szlak do Morskiego Oka.
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Ja: Kiedy kierdel, toby ich może podoić?…

Baca: Jeh! ba, wera138! zdałokby się podoić ich z tych dudków139 białych i żółtych, co 

mają przy sobie…

Oho! myślę sobie, dom otwarty… ale i  serce diabelnie otwarte u  tego pasterza. 

Przyglądam się lepiej czcigodnemu ojcu owczarni: stary, przeszło 80letni, budowa 

silna, rosła, oblicze spokojne, męskie, a na twarzy rumianej zaigra czasami uśmiech 

doświadczonej przebiegłości, pewnej siebie i wyższości swej; włos długi, drobniutki, 

kędzierzawy, szpakowaty, wirchem głowy porzedniał trocha, a wymuskany troskliwie 

kapie od masła owczego; twarz jak poziomka, ciało bielusie jak mleko, a nad łokciem 

ramiona lewego: blizna od kuli!

Wiedziałem, z kim mówię!

– Dawno też, baco, gazdujecie po halach?

– Jeh! ba, dawno, panaszku! 17 lat byłek leśnym za kamery140 jeszcze, potem pasa

łem po Tatrach i bacuję…

–  Za kamery jeszcze?… a  pamiętacie też dobrze panów leśnickich141: Berwalda 

i Blumenfelda?142…

– Jeh! cobyk nie pamiętał?

– Toście musieli razem z nimi chodzić na obławy na zbójców onych, co to jednego 

zastrzelili właśnie, gdy przy ognisku baraniny kawałek brał do gęby… Czy to może z tej 

obławy ta blizna od kulki?…

Baca właśnie kończył doiwo, na zapytanie moje spojrzał na bliznę swoją, a potem na 

mnie, ale to wzrokiem nie gniewu i złości, ale okiem zbójcy! Podźwignął się i przygar

biony nieco, bokiem zwrócony z uśmiechem, jaki się nieczęsto zdarzy widzieć bezkar

nie, zapytał groźnie patrząc w oczy:

– A skąd wyście to, panasku?… czy leśnicki jaki?

– Ba! jużcić możecie zgadnąć, że leśnicki (leśniczy) i to jakiś nie obcy, tylko naski, 

skoro z ludźmi gadać umie…

– To może jaki krewny tamtych…

– Krewny nie krewny, ja nie Niemiec, a tamto byli Niemcy, przeto mogę wiedzieć, 

co się działo drzewiej143 po górach naszych.

138 Wera (gwar.) – zaprawdę, wierzę.
139 Dudki (gwar.) – pieniądze.
140 Kamera – dawne określenie urzędu administracyjnego.
141 Leśnicki (daw.) – leśniczy.
142 Ignatz Blumenfeld – niemiecki leśniczy w Witowie i Poroninie na przełomie XVIII i XIX wieku; odznaczył 

się ściganiem dezerterów z wojska i tępieniem zbójnictwa na Podhalu i w Tatrach.
143 Drzewiej (daw.) – dawniej.
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– Jeh! dyć prawda – odrzekł stary nieco uspokojony, obmył się, wyjął wacek144, nało

żył lulkę145, zakurzył i siedząc, obie ręce założył na zgiętym kolanie lewym, i nie mówił 

dalej ani słóweczka, jeno kurzył i spluwał czasem i zierknął [!] czasem spod oka to na 

mnie, to na krakowian zbliżających się od godziny.

Owcarze, ukończywszy dojenie, znowu sobie myli ręce po ramiona i twarz, i podzi

wiać było cerę ich i białość; wybredna piękność niejedna pozazdrościłaby im, skutek 

to zdaje się żętycy, stanowiącej pokarm ich jedyny i powietrza chłodnego. Umywszy 

siebie, myją naczynie. Piesek młody, wesoły, czyha na popłuczyny, którym dolewają 

trochę mleka. Igrząc146, zaczepia nas i nadskakuje, nadszczekuje, ale nie lża147 podnosić 

go za ogon, wszyscy owcarze oburzyliby się: bo przez to „traci czujność”.

Mleko odnoszą do koliby i  leją w kocioł wiszący nad ogniem u drąga wetkanego 

w  szczelinę skały, a  w  połowie podpartego kamieniem, dodają podpuszczki (klagu) 

i warzą. Gdy się sklaga ser, wybiera się go rękoma, po czym żętycę zlewają do dzieży, 

bez ustanku mieszając ciaseczkiem148 i czerpiąc czerpalem149, studzą. Czerpal jest to 

144 Wacek (gwar.) – sakiewka na tytoń, wykonana z wysuszonego pęcherza baraniego. 
145 Lulka (daw.) – fajka.
146 Igrać (daw.) – bawić się. 
147 Nie lża (daw.) – nie wolno, nie należy. 
148 Ciaseczek, ciosek, ciasek – drewniane narzędzie w postaci półokrągłej deseczki oprawionej na kiju.
149 Czerpal, czerpak, cyrpok – drewniane naczynie z trzonkiem lub uchem, służące do czerpania cieczy lub 

ciał sypkich.

Podój owiec
na hali39
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kubek często w  postaci warzechy, 

wyżłobiony od ręki, z  rękojeścią 

ozdobną fantastycznie i  z  wykrojami 

na palce. Dwa razy na próżno budzi

liśmy dziekana chrapiacego, jak gdyby 

wynalazł chrapanie – na gołej ziemi 

z  głową na kamieniu, a  rękoma na 

piersi skrzyżowanymi. Aż nam żal 

było tyrpać150 go, tak smacznie spał! 

dopiero do żętycy ocucił się i ze sma

kiem wypił czerpal kwartowy niemal. 

Doskonałą była żętyca! trzeba słusz

ność oddać sielance!

Władysław tylko nie chciał, bo mu 

i  tak było gorąco, wolał pić zimną, 

kwaśną jako chłodzącą: nieborak! nie 

znał się na skutkach!…

W dobrą godzinę od chwili spostrzeżenia – nadchodzą krakowianie nasi, ci sami, 

co ich w Kościelisku góralka tak zelżyła: dwu czy trzech panów Walterów, Gralewski, 

Dr… itd. razem 6 – zmęczeni, strudzeni… ledwo żywi! rzucają się o ziem.

– A niech mu Pan Bóg nie pamięta… że mnie tak naraził… Jak też można człeka 

w  moim wieku wyprowadzić na takie skały?!… W  Zakopanem ten Kawecki nie

szczęsny poradził nam iść przez Nawrat czy Zawrat… do Morskiego Oka!… my 

głupcy usłuchali, bo obiecał iść z nami wraz… Od szóstej z rana idziemy!… na rękach 

i nogach drapaliśmy się po skałach!… ot! ręce mamy pokrwawione!… bo wydrapawszy, 

zsuwaliśmy się na powrót i powtórnie, a czasem i potrzecio151 trza się było czołgać… 

A Kawecki, co nas namówił i wywiódł… na szczytach najwyższych powiedział, że mu 

się głowa zawraca i wrócił do Zakopanego!... Niech mu Bóg nie pamięta!... A i ci prze

wodnicy twierdzą ciągle, że jeszcze pół milki tylko, a tu już 6 godzin idziemy, ze 4 mile 

uszliśmy…

Takie żale wywodzili obaj najstarsi krakowianie i istotnie żałośno było patrzeć na 

biedaków: żętycy nawet nie mogli przełknąć.

150 Tyrpać  (gwar.) – trącić, lekko uderzyć, popchnąć. 
151 Potrzecio (daw.) – po raz trzeci.

Juhasi 40
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Po żętycy przespaliśmy się smacznie, 

a  zaręczam, że nie ma łóżka wygodniej

szego nad krzak suchej kosodrzewiny 

u Piącistawów – na Tatrach!

Krakowianie, nie mogąc spać, pierwsi się 

zerwali, a dla dania sobie otuchy: strzelili!

Więc i  my się zbudzili, napili jeszcze 

żętycy, zakąsili serem, dali owcarzom szósta

ków, a bacy z osobna na „habrykę” (fabrykę 

– tytoń) i idziemy też.

Krakowianie na odchodnym pytają 

się o  oszczepki. Juhasy okazują oszczepki 

w postaci serc i gołąbków, żądając za każden 

po dwa złote… Oni dają po 40 groszy.

– Jużby też głupiego potrzeba, żeby wam 

płacił podwójnie, kiedy za 20 groszy dostanę 

w Nowymtargu i nie potrzebuję nosić…

–  Jeh! jużcić na pierwszym szałasie tatrzańskim, przy Piącistawach jeszcze nie 

zapłacić?… to kejże152 zapłacić?… Tylo to i w mieście dostanę…

Schował parzone serki, tłoczone w formę drewnianą gołąbka lub serduszka; nam 

zostawiając dowolne pole szerokie rozmyślań nad logiką i sercem… pasterzy!

Nad Białką dopędza nas owcarzyk młody, natarczywie dopominając się, żeśmy 

jemu nic nie dali!…

Białkę my dwaj przebywamy w  bród, o  wiele wyżej jak pierw. Woda w  kolano, 

a zimna! że gwałtu krzyczeć! Dziekanowi przewodnik nie dał się wyzuwać: porwał na 

plecy i przeniósł.

Wielki Staw. Woda z kraju zielona, dalej ciemna, czarniawa – znak głębi wielkiej. 

Brzeg przeciwny – od wschodu – oberwany prostopadle, ścieżki nawet nie ma ponad 

wodę; nad oberwiskiem smugi śniegu bieleją i sterczą wirchy ostre, nagie. Zachodni 

brzeg, którym idziemy, zasiany cały kamieniami ogromnymi, gruzami iglicy górskiej – 

pomiędzy tym i krajami usypiska z rzadka porasta kosodrzew.

Stawy małe, w kotlince osobnej tuż obok siebie na północ wschodnią od wielkiego. 

Staw 4ty, czarny, leży powyż koliby, a ponad nim jeszcze, na samym przechybie Tatr 

leży Staw zamrożony, w którym i latem woda się ścina i przylodki po brzegach stoją.

152 Kejże (gwar.) – gdzie, w jakim miejscu.

Zawrat41
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Nad małymi stawami strzelamy z krócic; na podziw ogromny, gdyby z dział, odgłos 

łamie i powtarza się po górach wokoło. Wtem zda się nam słyszeć strzał spoza góry 

gdzieś od pustej doliny – podobnie jak strzały nasze odbija się od gór wokoło, tylko 

głośniej nieco. Kto by to strzelał? spoza wirchu widać nawet obłoczek dymu…

– Ej! nie dymek to, panowie, to grom! bo to Pan Bóg strzela. Nad Kościeliskami 

burza! i ciągnie ku nam, spieszmy się, bo nie ma żartów!…

Dopędzamy krakowian. Obaj panowie Waltery osłabieni na umór usiedli pod skałą 

i za nic w świecie nie chcą iść dalej, mówiąc raz po raz:

– Niech się dzieje wola Boża! zostanę tu! tak mi zginąć, jak i owak!

Tu występuje nasz zacny ksiądz dziekan i istotnie z namaszczeniem przemawia do 

biedaków, siebie samego przytacza za przykład, opowiada, jak też rozpaczał i  jak go 

bojaźnią zapalenia popędzano, a przecie dzięki Bogu zdrów i czuje, że ani nie umrze, 

ani odchoruje, więc pociesza i  dodaje otuchy. Odgłos burzy i  gromów, dochodzący 

od chmury nagle olbrzymio wzrastającej wspiera słowa jego oraz zapewnienie nasze, 

że już prawie bez ustanku pójdziemy w dół, a nie w górę, pokrzepia ich, wstają i idą, 

a dziekan poczciwy, poznawszy dopiero teraz siły swoje, staje się ich przewodnikiem 

i pocieszycielem.

Ruszając przodem, oglądamy się za naszym Walterkiem – nie widać go! za chwilę 

wyłazi zza skały, idzie kawał i znów nam ginie z oczu.

– Władku! – wołamy – a pójdźże przodem, nie zostawaj!…

– A niech tam diabli wezmą wszystką kwaśną żętycę!… idźcie przodem, a nie cze

kajcie na mnie! – odrzekł i znowu znikł za kamieniem.

A to już jakieś nieszczęście oczywiste na cały Walterów ród!

My na przedzie, co ujdziemy kawał, to siadamy, podziwiając widok przecudny, 

a tamci ku nam spieszą, więc znów ruszamy dalej.

Pyrć od Pięciustawów. Okrzyczany! osławiony! stanowi ścieżkę uboczną góry poro

słej kosodrzewiną zieleniutką, i to ścieżkę urobioną nawet ręką, nie tylko nogą ludzką. 

Trzeba być mazgajem z piasków lub błót153, żeby sobie kazać oczy zawiązywać i dać się 

prowadzić! Na skręcie zatrzymujemy się! dla widoku: Wodospad Siklawy jaśnieje sre

brem, a woda skacze, ginąc w głębokiej dolinie; a za tło ma ogromną ścianę Szczotów 

o  wirchach nagich i  ostrych, wśród których cmentarzem wionie Pusta dolina – za 

którą chmura znikła.

153 Z piasków lub błót – [przyjezdnym] z równin lub bagien, czyli z terenów odległych od gór, np. z Mazowsza 
czy Polesia.
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Od południa wznosi się dolina płaska Piącistawów, po której zielenieją hale, kro

piato154 sieją się usypienie, lśnią stawy…

Na wschód Tatry węgierskie, Łomnica155 wirchem i Kołowa156, wirchy i gronie ster

czą z tego błękitu Tatr, a wszystko nagie, ostre, dzikie! Okropne a prześliczne pustacie! 

wszędzie granit białopopielaty, zwietrzały wierzchem…

Od północy zaś: Dolina Białki i  zielone groniki regle – po ścianach wiszące hale 

majowe, a  dołem polany… dalej smugi ciemne lasów nowotarskich… smuga lasów 

po Gorczach157… bo o  górach tych nie ma co mówić, nikną w  dali i  nizinie… tylko 

Babiagóra troszkę odznacza się na lewo, a w prawo widać drobniutkie Pieniny i maleń

kie skały czorsztyńskie… wzgórza i lasy obidzkie… Krępak158… a tam dalej! sina rów

nina powiślna… płatki lub paseczki lasów… i owe Krakowy… Tarnowy…

Hej! miły Boże! jakaż to wielka moc Twoja!… jakaż cudna ta przyroda Twoja!… 

jakież śliczne to Pogórze nasze!…

Podziwiamy w  zachwyceniu na wąziutkim grzbiecie góry! – jeden z  góralów 

nad samą przepaścią sparł wałaszkę159 swoją i  siadł na niej plecami do przepaści. 

Krakowianie z obawy, by nie spadł, każą mu odejść, a on się śmieje i za srebrnego pie

niądza chce się „tulać” po zielonej uboczy przepaścistej aż na dół ku Białce…

Patrzymy po malarsku, w okrak lub pod ramię zgięte… z początku myślą, że to kpina 

lub żart… dalej próbują, podziwiają, unoszą się nad widokiem. Górale tylko wahają się 

z obawy śmieszności. Objaśniam ich, że w tej niezwykłej postawie patrzy człek częścią 

źrenicy, która zakryta powieką wierzchnią nie utraciła nic z swej pierwotnej przezro

czystości i siły, nie zużyła się światłem i wysileniem, więc człek przez tę cząstkę widzi 

świat, jak go widział w dzieciństwie. Pojmują rozumowanie, próbują i nuż narzekać, że 

się postarzeli głuptakami, nie wiedząc, jak się patrzeć na ten świat boski…

Skręcamy w prawo. Koperszagi160 obie w narożniku Tatr stoją, gdyby stróże dwie 

murowane, a takie ładne, że „bogdaj im Bóg błogosławił” – wedle zdania góralskiego!

Morskie Oko przed nami w dole i Czarny Staw… widok raju piekielnego…

154 Kropiaty (gwar.) – pstry, w kropki.
155 Łomnica (2632 m n.p.m.) – szczyt we wschodniej części Tatr Wysokich, aż do 1860 r. uchodzący za najwyż-

szy w Tatrach.
156 Kołowa – Kołowy Szczyt (2418 m n.p.m.), szczyt w głównej grani Tatr Wysokich.
157 Gorcze, Gorce – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich.
158 Krępak – nazwa ta jest wieloznaczna; przez wiele lat była synonimem Tatr. Morawskiemu zapewne cho-

dziło o szczyt nad Piwniczną, podobnie jak Marcinowi Bielskimu (XVI w.) w satyrze pt. Sejm niewieści. 
O zawiłościach tej nazwy – zob.: T. Borucki, O nazwie Krępak i pokrewnych, „Płaj” 2005, nr 30, s. 8–47; 
tenże, O związkach nazwy „Krępak” z okolicami Muszyny, „Almanach Muszyny” 2006, s. 39–53.

159 Wałaszka (daw.) – siekiera, ciupaga. 
160 Koperszagi – Morawski zapewne ma na myśli któryś ze szczytów Tatr Bielskich, znajdujących się nad 

dolinami Koperszadów.
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Wypoczynek ostateczny! siadam na trawce zielonej… coś kole! patrzę, pod trawką 

ściele się płucnik! ów słynny „mech islandzki”161, całe skały porosłe nim. Nie zna się 

Polska na tym zielu dobroczynnym, górale tylko znają go dobrze, a od nich nauczeni 

umieli go zażywać starzy strażnicy skarbowi. Po miastach trzeba dostać suchot, aby 

pić płucnik. Tu jest on środkiem domowym i zwykłym na katar. Zaparzony dobrze 

i odlany, aby gorycz odeszła, gotuje się przy obiedzie i wieczerzy, aż się rozklei i pije 

się sam albo z mlekiem na sposób herbaty. Kto chce słodzić, słodzi, kto chce, może 

popijając, jeść chleb z masłem jak przy herbacie. Ani on potów nie sprawi, ani gorączki, 

tylko dziwną jakąś ulgę w płucach i pobudza chęć do jadła, a po kilkorazowej próbie 

z śmietanką wyda się w smaku nieporównanie lepszym od owych herbat, z których 

wyraźnie czuć dym i  kopeć162, a  czasem główkę koniczu znajdzie w  herbatniczce – 

mimo głośnych inseratów163 gazeciarskich i mimo arkusza ołowiu, w który zapowita164 

paczka o napisie chińskim.

Płucnik po aptekach bywa często zleżały i z[e]starzały już na górze, gdzie czasem 

kilka lat wietrzał; taki niewiele wart! dobry, świeży, bardzo się rozwija i bywa nieco 

zielonkawy. W Tatrach nie ma on ceny; plastry okrągłe jak przetaki można oderwać 

[w] jednej chwili, a w brzemiona związany rzucają na dół. Tak samo goryczka, której 

tu pełno i właśnie stała w kwiecie.

Spuszczamy się chodnikiem, a  raczej stopniami na wzór schodów, wydeptanymi 

w spadzistości hali zielonej. Dalej po okropnym usypieniu, który zawalił dolinę, ska

czemy, odbywając mimowolną naukę chwiejnego chodu góralskiego, na samych pal

cach, i  przyznajemy stosowność kierpców słomą miękko wyścielanych! Grzbietem 

spuszczamy się na polanę – strzały! bydło spłoszone rozskakuje się… staje i  patrzy 

z podziwem i trwogą… las… chodnik… i już jesteśmy u celu.

Morskie Oko. Drużyna Sądecczan [!] przybyła raz do Morskiego Oka wieczorem 

już po zachodzie słońca z służbą i kucharzem, aby zanocować w domku gościnnym, 

wówczas jeszcze dobrym. Służący nie mógł się nadziwować, skąd jezioro takie wzięło 

się na takiej wysokości, kiedy tu właśnie powinno być sucho, bo wysoko. Nazajutrz 

rano wołają państwo, aby nastawił samowar, więc służący ów bierze dzban i idzie po 

wodę. Za chwilę wraca blady od strachu i z przerażeniem mówi: 

161 Płucnica islandzka (Cetraria islandica) – gatunek grzybów, ze względu na współżycie z glonami zaliczany 
do porostów; roślina lecznicza.

162 Kopeć – gęsty dym z sadzą; też: osad z sadzy.
163 Inserat (daw.) – ogłoszenie w czasopiśmie, zwykle o charakterze reklamowym.
164 Zapowity (daw.) – owinięty, zapakowany.
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– A to chyba już czary jakieś! proszę pana, jezioro wyschło co do kropelki, tylko 

samo szczere kamienne dno pozostało!...

Wybiega drużyna – i istotnie cudo: kamienne dno widać jak najwyraźniej i to wiel

kiej głębi – wody ani śladu!…

Tak przecudne zjawisko powtarza się tam każdego poranku pogodnego, gdy staw 

jeszcze w cieniu, a skały ogromne oświetlone jasno w odbiciu światła odzwierciedlają 

się w wodzie!… złudzenie nieporównanej piękności…

Doznaliśmy na chwilkę widoku czarującego, ale tylko w cząstce, bo oświetlenie od 

zachodu nie sprawia złudzenia, chociaż niemniej jest uroczym.

Panie nasze dawno już odjechały, nie mogąc się nas doczekać. Wrażenia, jakich 

doznały, były rozmaite. Czarnooka mężatka gospodarna z podziwu klęczała i modliła 

się; blada jej bratowa aż omdlała i na płacz jej się zbierało. Obie zaś ładne panie wykry

nolinowane przejrzały się w źwierciadle Morskiego Oka, popatrzyły na skały, siebie 

i swój ubiór, zwołały kilka razy: A[c]h! to piękne! to cudne, jak mamę kocham!… Więc 

posiliły się, wypoczęły i może w dwie godziny ziewnąwszy serdecznie po kilka razy, 

zawołały: 

– Góralu, zaprzęgaj!

– A to na co?…

– Pojedziemy do Bukowiny z powrotem!…

– Jeh! także was też ta było wartało wozić!… miałyście ta skuli165 czego jechać!…

Splunął zgorszony, obrócił się na ziemi, legł na brzuchu, podparł rękoma głowę 

i kurząc fajkę, spoglądał na stawy i góry prześliczne, nie dbając na gniewy ani odpo

wiadając na wołania. Nasza podwoda czekała; woźnica doręczył nam kiełbasę, chleb 

i butelkę. Kiełbasa słona, chleb suchy, butelka otwierana, woda na pół z winem! To nie 

może być! gdzie więcej?

– Cy jo wiem?

– Gadaj i dawaj, bo szeląga166 zapłaty nie dostaniesz i pójdziesz do urzędu167…!

– Proszę państwa, kiedy ja nie winien!… to tamci, co pojechali, odwołali mnie do 

koliby, a sami wybrali z wozu… ja nie winien, Bogiem się świadczę…

Źle! bieda!! chłodno, głodno, do domu daleko!

Szopa gościnna znów otwarta sielankowo bez drzwi i  okien; wiatr dmie szpa

rami, a  zimno ciągnie od stawów i  śniegów. W  komórce tli [się] ogień niedogasły 

165 Skuli (gwar.) – z powodu, wskutek, przez; tu: po co. 
166 Szeląg  – drobna moneta miedziana.
167 Pójdziesz do urzędu – będziesz tłumaczył się przed urzędnikami.
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– studencienta sądeccy bez płaszczów i przykrycia nocowali tam niebożęta wraz z p. 

H.…, nauczycielem, poczciwym, ale niepraktycznym do wycieczek górskich.

Ksiądz dziekan strudzony rad by już nie jeść, byle się położyć spać, radzi szukać 

noclegu. Idziemy do niedalekiej koliby.

Trzy ściany z okrągłego drzewa, nad tym dach z kory świerkowej przyłożonej pły

tami, oto koliba u Morskiego Oka podobna do swej siostrzycy u Piącistawów. Zamiast 

drzwi, znów cała ściana otworem, a w drugiej ścianie naprzeciwko brak szczytu, aby 

był przewiew bezustanny, na ustawione mnóstwo konwi, konewek, saganków, skop

ców… Ogień tli się na ziemi, a ładna, niewielka dziewczyna chodzi od kąta do kąta… 

góral stary, kurząc lulkę, pobija konewkę…

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

–  Na wieki! witajcie! – odpowiada dziewczyna, całując i  ściskając po rękach. 

Nadchodzi druga dziewucha, smukła, rosła, obie wcale przystojne…

– Szukamy noclegu! bośmy strudzeni!…

– Jeh! cemu by nie! możecie państwo nocować! cemu by nie!… – mówi mała, wycią

gając stołeczek od podoju, który obciera spódnicą i  przystawia do ogniska. Druga 

cebrzyk wywraca dnem do góry, obciera też spódnicą i proszą siadać. Po czym kręcą 

się po kątach… jedna podnieca ogień, druga, sięgając, strąca garnek, który się tłucze 

w drobne skorupy, a gazda buch! ją w kark!…

– A nie bijcieże, bo taka uprzejma, a taka ładna!

– Tak ci tak! a na co pije gorzałkę – (tu wychodzą obie dziewuchy) – i tłucze garnki. 

One bezkurcje168 oszukują panów, zapraszają na nocleg, a nie mówią, że tu w tej koli

binie nocuje 20ro ludzi, między tymi 12 parobków, którzy poszli kosić, a wrócą pijani, 

bo i one z nimi piły.

– A tam?

– Tam w budzie nocuje statek na gnoju po kolana, a w chlewku cielęta i pies…

Nie było rady! Napiliśmy się mleka, wychodzimy, obdarzywszy starego. Obie dzie

wuchy czekają za ścianą; chwyciły dziekana jedna za jedną rękę, druga za drugą, całują, 

głaszczą po piersiach, ramionach i proszą na wstążkę! Daje im ostatek drobnych, ale 

one mówią: Jeh! to mało! Kiedy by też na wstążkę!… i nuż głaskać po ramionach, pod 

brodę i po policzkach…

Wtem przypada trzecia dziewucha sążnista169, czarnobrewa, ładna, a  namiętna, 

cmoka dziekana w  rękę… prosi też na wstążkę i  nie pytając wiele, chwyta za szyję 

168 Bezkurcyja (gwar.) – z pozytywnym lub negatywnym nastawieniem emocjonalnym o człowieku.
169 Sążnista (daw.) – wysoka, dobrze zbudowana.
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i  całuje w  jeden policzek i  w  drugi. 

Na domiar dobrego przybiega jeszcze 

czwarta, najładniejsza! ta nic już nie 

prosząc ani mówiąc, jak się przyczepi 

i  przypije do oka, myśleliśmy, że mu 

wyssie źrenice, tak serdecznie całuje…

– A bezecnice!… a niewstydnice!… 

a pójdziecie wy!… – broni się im dzie

kan, ale na próżno; cztery dziewki 

góralskie oplotły go ramionami i całują 

na zabój!… to w  oczy, to w  usta, to 

w szyję, gdzie która może… a ta mała to staje aż na palcach i aż się spina do całusów!…

Na tak niespodziany paroksyzm sielankowy buchnęliśmy śmiechem najogromniej

szym! bo trudnoć było powstrzymać się na widok pulchniutkiego, rumianego i milut

kiego księdza, który się stał pastwą czterech młodych swawolnic.

Śmiech nasz w większą jeszcze ochotę wprawiał syreny od Morskiego Oka, zdawało 

się, że zjedzą żywcem nieboraka, który nie mając drobnych pieniędzy, rad by się im był 

okupić już nawet grubo! Ponieważ zaś romans ten sielankowy zanadto długo trwał, 

chcąc uwolnić dziekana, rozstawiliśmy się opodal i wołamy każden z osobna:

– Chodź do mnie! dam ci na wstążkę! 

– A ja tobie, Jaguś! 

– A ty mała! pójdź do mnie!…

Dziewczęta usłuchały i wypuściły dziekana scałowanego na czerwono, zmieszanego 

i niewiedzącego, czy się śmiać, czy gniewać! Okupić się im jednak musiał, pożyczywszy 

sobie szóstaków. Dziewczęta skłoniły się do nóg i nuż w nogi! w podskokach wśród chi

chów! a za chwilę głośne ich wesołe tukanie rozlegało się po skałach i wodach, któremu 

odpowiedziało hopkanie parobków od hali. Krakowianie ostatkiem pomarańczówki 

podzielili się z nami, obaj panowie Waltery zachodząc się od śmiechu, dziękowali dzie

kanowi za pociechę i otuchę, jaką ich napawał; my zaś złośliwą uwagę czynili, że całusy 

owe serdeczne nadobnych pasterek staną już za nagrodę sowitą!…

Po czym rozjechaliśmy się! My samotrzeć170 z powrotem do Bukowiny, krakowia

nie do Kezmarku171 górską drogą na Trypś172. W drodze zdybaliśmy kosarzy pijanych.

170 Samotrzeć (daw.) – w trójkę.
171 Kezmark, Kiezmark, Kieżmark, Kiežmark – miasto na Spiszu, nad rzeką Poprad.
172 Trypś, Trybsz – wieś na Spiszu.

Pasterka42
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Drzemiąc w literkach173, kiedy i jak my przebyli owe schody i kamienie, które sta

nowiły drogę, nie pamiętamy. W Poroninie Dunajec żółty szumi najokropniej, a górala 

w oczach naszych omal nie uniosła woda z wozem i z końmi. Nadbiegł chłop sążnisty 

i mówi: 

– Niech się państwo nie boją! ja przeprowadzę, bo tamten oto zmylił bród. Ale ten 

powóz niech jedzie przodem, bo ja się tu uwieszę z  tego boku, żeby nie wywróciło! 

wozowi nic nie będzie! Tak zrobił i przebyliśmy szczęśliwie.

– A skądże się wzięła taka powódź, kiedy deszczu nie było?

–  Jeh! z  Kościeliska, proszem [!] państwa! bo tam częściej deszcz pada niż kędy 

indziej!…

Dopiero my sobie przypomnieli oną chmurkę i grzmoty niewielkie nad Kościeliskiem 

i poza Szczotami!… Nigdy w świecie nie byłoby nam jednak przez myśl przeszło, że 

z tego może powstać powódź taka dwudniowa, podczas pogody na całym świecie!…

Wynagrodziliśmy przewodnika naszego, który najpokorniej podziękował, a nawet 

długo wzbraniał się przyjąć datku.

Bo przecie nie wszyscy Podhalanie są drapieżnymi, chociaż każden zna wartość pie

niądza, mając chleba kuso174; juhasy i bacowie przez kilkanaście lat samotnego wałę

sania wśród dzikiej pustyni nabierają dzikości; nie mogą jednak iść w porównanie ani 

z brygantami175 Abruzów176 włoskich, ani góralami Bałkanu, ani nawet z Hucułami177 

kołomyjskich178 Beskidów.

Czy zaś pasterki wszystkie tak skore do całusów jak owe cztery bukowinianki, 

zostawiam do zbadania ciekawym…

„Dziennik Literacki” Lwów, 1866, nr 50, s. 792–795; nr 51, s. 807–811

173 Literki (gwar.) – tu: lekki wóz konny.
174 Kuso – tu: zbyt mało.
175 Brygant – rozbójnik, bandzior.
176 Abruzja – region w centralnych Włoszech, obejmujący Apeniny. 
177 Hucuły, Huculi – grupa etniczna górali zamieszkująca ukraińską i rumuńską część Karpat Wschodnich.
178 Kołomyja – miasto obecnie na Zachodzie Ukrainy. 
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Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – Do Czarnego Stawu

Zdrów, dzięki Bogu, i cały z wojny wrócił ksiądz Franciszek1, brat właściciela domku, 

w którym mieszkam w Sta rym Sączu. Byłem świadkiem, jak go matka opłakała, gdy 

na czas wojny włoskiej2 przyjął kapelaństwo pułkowe na linii bojowej. Byłem świad

kiem, jak ksiądz katecheta, „prak tyczny i rozsądny”, odradzał mu, mówiąc: – Franiu! 

jak mnie kochasz! nie chodź!… zabiją cię marnie i kogut po tobie nie zapieje… albo 

wrócisz kaleką i o owych 200 guldenach chleba łaskawego będziesz ciężarem ludziom 

i sobie… Nie chodź! bo szkoda twej wymowy i głowy twej!…

A ksiądz Franuś mu na to najspokojniej: – Kocham cię! ale bardziej kocham tych 

biednych Polaków, tych braci naszych, co będą konać na pobojowisku lub dogorywać 

po szpitalach, a nie będzie nikogo, co by pociechą mógł zalać serce osierociałe… Bo 

któż tam pocieszy? oficer?… lekarz?… kiedy to wszystko Niemcy nie umiejący po pol

sku! W końcu: jam ksiądz! a tam trzeba księży… Bóg kule nosi, choć lu dzie strzelają!…

Jakżeż tu nie było polubić taką księżynę, a gdy, powróciwszy z wojny, za rozkazem 

konsystorskim poszedł na wikarię do Nowego Targu i w przejeździe zagadał o Tatrach, 

jakżeż było nie zmówić się jednym słówkiem. 

W Szaflarach zaś młody, pyzaty ksiądz Waluś3 od roku dopiero ożywiał się po chu

dych rosołach seminarzyckich. Starosądeczanin także i to pełnej krwi, i pełen krewko

ści starosądeckiej: łagodny gdyby owieczka siuta (tj. bezrożna), a przy tym w mowie 

żywy tak, że nieraz gdy zagadał do rywczo do drużby swego wikarego, górala już 

niemłodego, tenże myśląc, że się chce wadzić z nim, odparł: „Cur sic irruis in me? ego 

sum senior sacerdos!…”4. Co znaczy: „Czego mnie tak z góry nabierasz, przeciem ja 

księdzem starszym!”

– Ale księże Janie, co? co? co?… Ja nie nabieram z góry!… ja się tylko pytam, czy tu 

Janek nie zostawił klucza od pokoju…

– Jeh!5 to co innego! myślałem, że się ksiądz Walanty chce kłócić!…

– Ani mi się śni… ani się lubię kłócić… ani chcę! broń mnie, Boże!… –  łagodnie 

odpowiadał ksiądz Waluś zmie szany i  zwykle szedł do ogródka swego pielęgnować 

1 Franciszek Jaglarz, ur. 1828, święcenia kapłańskie – 1854 r., wikary w Nowym Targu od 1860 r.
2 Wojna włoska – wojna pomiędzy Francją Napoleona III oraz Królestwem Piemontu i Sardynii a Austrią, 

mająca na celu wyparcie z Włoch wpływów Austrii. Trwała od 29 kwietnia do 11 lipca 1859 roku. Austriacy 
ponieśli klęskę pod Magentą i Solferino. 

3 Walenty Pawlikowski, ur.1835, święcenia kapłańskie przyjął w 1859 r., wikary w Szaflarach.
4 Cur sic incurris in me? Ego sum senior sacerdos (łac.) – dlaczego mnie atakujesz? Mam dłuższy staż jako 

kapłan.
5 Jeh (gwar.) – ojej, a tam.
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kwiatki swe ulubione. A ogródek był tyli, co duże wrota folwarczne, kwiatkami zaś 

były: lewkonij kilka pustych, kilka gwoździ ków [!], rozetka, rząd balsaminów6, a na 

środku jako osobli wość fuksyjka licha i mała; wszystko otoczone gajem ślazo wych róż 

(alias7 malw). Pod oknem zaś w wazonikach: hortenzja8 zielonoróżowa gdyby panna 

stołeczna w blednicy9 zwieszała głowę obok rozpostartej geranii10 i czerwonorumianej 

pelargonii… Zielnik więc był także kroju czysto starosą deckiego! 

Z taką więc dziatwą starosądecką samotrzeć11 wybieraliśmy się, a sławetna restau

ratorka główna nowotarska, wziąwszy na siebie żywność podróżną, upiekła pośladek 

baraniny wedle obyczaju dostatecznie naszpikowany „białym zielem”, jak gó rale zwą 

czosnek, kupiła też garnuszek masła przez pół owczego, boć to na Podhalu, bryndzy 

i kawał szperki!12 Chciała jeszcze piec gęś! ów najwznioślejszy ideał przysma ków góral

skich, alem się jej wyprosił, wiedząc, że to będzie gęsior stary, dobry ongi! na zęby 

6 Balsamin – niecierpek ogrodowy, roślina ozdobna o dużych różnobarwnych kwiatach.
7 Alias (łac.) – zwany też; czyli, albo.
8 Hortensja – krzew ogrodowy.
9 Blednica – dawna nazwa objawów charakteryzujących formę niedokrwistości związanej z  niedoborem 

żelaza, głównie u dziewcząt; objawem jest zielonkawożółte zabarwienie skóry.
10 Geranium, bodziszek – jednoroczna roślina zielna.
11 Samotrzeć (daw.) – we troje.
12 Szperka (daw.) – słonina; szczególnie wędzona.

Czarny Staw 43
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i żołądki polskiej husarii, opiewany pieniami wieszczów i jadany z grochem… dziś jed

nak w epoce katarów żołądkowych13 mniej doradny14. Flaszeczka rumu i herbata uzu

pełniały przybory kuchenne zaokrąglone chlebem „kramskim”, tj. z kramu piekarskiego 

(w antytezie placków górskich owsianych).

Niskiego czoła a łagodnego oblicza Wojciech (któryś tam!) z Szaflar, ulubiony woź

nica księdza Walusia, za dobrowolnie umówioną cenę miał nas odstawić do Morskiego 

Oka. Na odjezdnym przysiadł się jeszcze młody, wątłego zdrowia sta rosądeczanin, słu

chacz praw, którego obaj księża zaprosili w Podhale i do Tatr, aby odetchnął i odżył 

tym przecudnym tchnieniem powietrza górskiego.

W Poroninie ksiądz pleban pożyczył łaskawie samowara zapomnianego i bez naj

mniejszej przeszkody stanęliśmy i zanocowali w Bukowinie, gdzie nas Żyd już z dala 

witał jako swojskich.

Raniuteńko chcemy ruszać, a poczciwy nasz Wojciech powiada, żeby sobie nająć 

podwodę, bo nie pojedzie, bo tam ma być bardzo źle!

– Co? co? co? co?… Wojciechu! do Morskiego Oka tylko! przecież wiecie, jaka tam 

droga! – zagadał ksiądz Waluś ulubieńca swego.

– Nie wiem ci, jegomość, bok15 tam nie był!

– Co? co? co? co? Wojciechu! z Szaflar jesteście! a nie byliście u Morskiego Oka?… 

a to być nie może?…

– A po cóż byk16 tam jechał?… po surowicę17 jadę bez mała co tydzień do Smiżan18 

przez Magurę19… po drzewo jadema20 do lasa, ale nie do Stawu Rybiego21… Nie 

pojadę!… 

Na taką rzecz nie wiedział Waluś, co odeprzeć, patrzył nań w oniemieniu, jakby 

badając, czy nie zaczarowany albo odmieniony.

Ale nie to to było. Janek tylko, właściciel znanego konia starego mrozowitego22, 

korzystając z nieświadomości Wojcie cha, ukazał mu śnieżne pole na wirchach23 Tatr, 

13 Katar żołądkowy – nieżyt żołądka, objawiający się m.in. bólami brzucha, nudnościami, biegunką, 
osłabieniem.

14 Doradny (daw.) – przekonywający; umiejący radzić; tu: przydatny.
15 Bok (gwar.) – bo, bom.
16 Po cóż byk (gwar.) – w jakim celu.
17 Surowica – tu: ruda żelaza wydobywana w Smižanach.
18 Smižany – wieś i gmina na Słowacji, w powiecie Spiska Nowa Wieś, w kraju koszyckim; na Spiszu.
19 Magura – tu: Magura Spiska, pasmo górskie wchodzące w skład Pogórza Spiskiego.
20 Jadema (gwar.) – jedziemy. 
21 Staw Rybi – dawna nazwa Morskiego Oka, stosowana obok: Rybi Staw, Polski Staw, Biały Staw, Zielona 

Woda.
22 Mrozowity – umaszczenie konia, sierść siwa, pomieszana z czarną.
23 Wirch (gwar.) – szczyt. 
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mówiąc: że to aż tam trzeba by jechać, bo tam Oko Morskie, w sa mym czole Tatr, 

czym zastraszył głuptaka poczciwego, bo jącego się o nogi koni swych, którymi zara

biał. Za to sam nastręczył Janka chętnego.

Wyjeżdżamy tedy w  imię Boże! a  dwa psy wiejskie, je den biały niby owczarski, 

a  drugi kudłacz czarnobiodrzaty, wesoło szczekają, przed końmi biegnąc. Ksiądz 

Waluś od Żyda karczmarza pożyczył sobie laski kosodrzewnej24 o rogowej rękojeści 

i kupił paczkę zapałków, aby było czym i fajkę zakurzyć, i ogień rozniecić.

 Bez wypadku, prócz częstego stawania, aby fajkę zaku rzyć – i krom25 tego, że zbiła 

się flaszka z rumem, o któ rej miał pamiętać, ale zapomniał ksiądz Waluś – szczęśli wie 

zjechaliśmy z góry aż do Rostoki26 – a dwa owe psy ciągle przy nas to bokiem, to przo

dem: igrają, gonią się, przewracają…

Na moście Rostoki coś durkło!27 wóz stanął, a  Janek za woławszy po góralsku: 

„dziss!28”, co ma być skróconym: „widzisz!”, poskrobał się za ucho i mówiąc: „ejżecie!29 

bodaj!…30 czy się tylko suka31 nie urwała?…” – złazi z wozu. 

– Co? co? co? suka?… psy tutaj przy wozie!… – rzecze Waluś.

– Jeh! mnie ta nie chodzi o psy – jeno o moją sukę, cy32 się nie urwała, bo jakżeż 

pojedema?…33

– Co za sukę? jaką sukę? – pyta Waluś ciągle i zsiadamy z woza. Objaśniam i poka

zuję mu, że to oznacza drewniany, samorodny, wetkany w rozworę dyszla rozszczepa

nego34 hak utrzymujący związek między wagą35 i dyszlem.

Mówiąc, przekraczamy most, idziemy naprzód, podziwiając okolicę. Przed nami 

dolina Białki na wstępie zakryta skały występem, uwieńczona śnieżnymi wirchami 

Tatr. Wtem ksiądz Franuś staje i woła: „wisty! wisty!!” co jest z góralska skróconym: 

„widzisz ty”.

24 Kosodrzewna – zrobiona z kosodrzewiny.
25 Krom (daw.) – oprócz.
26 Roztoka – polana poniżej Wodogrzmotów i wylotu Doliny Roztoki, obok ujścia Potoku Roztoki do Białki. 

Była tu niegdyś letnia osada pasterska.
27 Durknąć (gwar.) – wpaść na kogoś, coś; uderzyć w coś, szturchnąć.
28 Dziss (gwar.) – widzisz.
29 Ejżecie, bodaj (gwar.) – wyrażenie wykrzyknikowe, tu: ojej!
30 Bodaj (gwar.) – wyrażenie wykrzyknikowe, tu: a niech to.
31 Suka (gwar.) – żłobiona belka drewniana, mocowana przy wozie, podczas jazdy podkładana pod tylne koło, 

pełniła funkcje hamulca; też: hak łączący orczyk z dyszlem.
32 Cy (gwar.) – czy.
33 Pojedema (gwar.) – pojedziemy.
34 Rozszczepany (gwar.) – rozszczepiony.
35 Waga – długi orczyk wieszany do wozu ciągniętego przez parę koni; wieszane są na nim dwa mniejsze 

orczyki.
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Spomiędzy skał porosłych brzozami białymi – zza Tatr śnieżnych i uboczy grani

towych, zaciemnionych koso drzewiną, w wąwozie o wierzchu zupełnie zasklepionym 

zielenią listną, zjawia się: pani jakaś na koniu! Amazonka! 

Na koniu mroziastym o rudej, bujnej grzywie, szerokopiersistym, o pewnej nodze 

i spojrzeniu rozumnym: lekuteńko siedziała w ciemnej sukni ogoniastej i kaftaniczku 

białym, który odbijając barwą, tym lepiej uwydatniał zgra bną potoczystość36 postaci 

– na głowie węgierski kapelusik z piórkiem opięty zasłoną ciemną! – Chwilkę stanęła 

i  podgarniając welon ręką, odsłoniła lepiej twarz pulchną, nosek i  usta małe, oczy 

ciemne… Podolanka!

Gdyby wiedziała, jak to ładnie było: na koniu, w wąwozie górą zielonym – uwień

czonym sinymi Tatry, rączką uchylając zasłony – poglądając pod jasne, letnie słońca 

oświetlenie – niezawodnie tak, a nie inaczej, ujrzałby świat wdzięki jej malowane!… 

Wyglądała jak zaklęta księżniczka gór!

Janek nawet stanął jak wryty z podziwu… zapomniał o wozie i wadze…

Zjeżdżając wąwozem, jeszcze nie traciła uroku! siedząc w  siodle niby ptak na 

gałązce, a  lekuteńko, ledwo dostrze żonym ruchem rączki powodując37 zwierzę

ciem rozumnym, które troskliwie śledziło każde stąpanie swej nogi. Wiatr od doliny 

Siklawy38 swawolił woalem i piórkiem kapelusza…

I to powabne zadanie dla Kossaka Juliusza!39

Stanęła w dole i dopiero spostrzegła nas zdziwionych zjawiskiem tak powabnym, 

a tak niespodzianym!… Jeszcze wyglądała jak zaczarowana księżniczka gór!…

Wtem wyżej w wąwozie: cylinder jeden, drugi, trzeci i czwarty!… bakembarty40… 

rajtroki41… i konie angielskie cien kie, rosłe, może bardzo dobre, ale wyglądające jak nie 

przymierzając: kobylica42 drewniana obok ślicznego mostu i kępy cudnej.

Żal mi się zrobiło, że tak krótko trwało zjawisko! 

Pani hrabina B… wraz z mężem i dwoma panami... Po znałem twarze widywane we 

Lwowie… 

36 Potoczysty – płynny, barwny (najczęściej o  języku); obrotny, kołujący, łatwo się toczący, jak potok; tu: 
swobodnie poruszająca się i wyglądająca barwnie.

37 Powodując (daw.) – kierując.
38 Siklawa – największy wodospad w Tatrach Wysokich na potoku Roztoka.
39 Juliusz Kossak (1824–1899), malarz, rysownik i ilustrator; przyjaciel Morawskiego z czasów jego pobytu we 

Lwowie; znany jako malarz koni.
40 Bakembarty, (właśc.) bakembardy, bakenbardy (ang.) – baki, bokobrody, specyficzny zarost na twarzy 

mężczyzny.
41 Rajtrok – surdut z rozciętymi połami używany zwykle do jazdy konnej. 
42 Kobylica – urządzenie wykorzystywane do pracy z ośnikiem, połączenie stołu stolarskiego z  imadłem; 

składa się z ławki, na której siada się okrakiem (jak na koniu), a następnie za pomocą pedału blokuje się 
obrabiany przedmiot, umieszczany pod tzw. głową.



172

Antologia

Wojciech43 na moście kołatał, wbijając sukę swoją – więc się zatrzymali – zbliżyli

śmy się – i z naszej strony wyszło: „Dzień dobry” – oddane uprzejmie.

Hrabia zagadał:

– Do Morskiego Oka, panowie?

– Tak! Państwo oczywiście stamtąd?… naprawiona też tam tratew? i będzie można 

przewieźć się?…

– Trudno! bo pasterzy już nie ma, tylko węglarz jeden stary, a drudzy przyjdą jak 

trzeba. Droga zaś niedo bra! lepiej piechotą iść… Całą godzinę już jedziemy. – 

W  końcu dodał: – Ale chcąc tam nocować… trzeba być… dobrze 

zaprowiantowanym…

– My tu swojscy! znamy okoliczności… i jesteśmy za opatrzeni w żywność… wcale 

dostatecznie!… – odrze kłem, na ostatnie słowo kładąc przycisk naumyślny.

Podczas tej rozmowy krótkiej, hrabina podjechała ku wodzie, a widząc, że most nad 

suchą prawie rzeką, a okrą glaki drzewa nie lepsze od kamieni, zawołała, że rzeką lepiej 

niżeli po moście… i  uprzejmym skinieniem głowy żegnając, jechała przodem. Więc 

panowie skłonili się nam i pojechali… znikli w lesie!… My zaś szli dalej.

– Może oni głodni? – zauważał [!] Waluś.

– Tać44 głodni! – dlatego z takim przyciskiem mówiłem, że jesteśmy dobrze zaopa

trzeni w żywność i chętnie byśmy się z nimi podzielili.

– To to to, czemuż nie było?…

–  Trudnoć na rozstajnej drodze wyjeżdżać z  gościnno ścią, narzucając baraninę 

z czosnkiem i masło owcze gorz kawe – a chleb sam jałowy… także nie przysmak dla 

nich… Zresztą uczyniłem krok przedwstępny… Żal mi tylko ko biety, bo głodna i zmę

czona. Panowie powinni byli nie dla siebie, ale dla niej przymówić się jakim słówkiem 

lekko rzuconym, np. że się spodziewali zastać tam jeszcze pa sterzy… a więc i mleko, 

żętycę, ser… albo że sądzili, iż w Tatrach, jak w Alpach, pamiętają o wygodzie podróż

nych… lub podobnie… Byłbym się dorozumiał i choć z bryndzą chleba byliby przeką

sili… Tak zaś nie nasza wina!… A nużby nie przyjęli ofiary dobrodusznej?…

– A może tam za nimi jedzie służba i kuchnia, kto wie?

– Idę o zakład! jedzie wóz próżny, bez siedziska na wet, bez pościeli, tylko służąca 

jaka łamie sobie kości o  literki45, płacze od głodu i  przeklina świat – a  w  chałupie 

u Morskiego Oka znajdą się: papierki z karmelków, łupiny z pomarańczy, a jeżeli wiele, 

43 Morawski pomylił imiona woźniców. Wojciech podwiózł turystów z Szaflar, ale pozostawił ich w Bukowinie, 
skąd dalej jechali z Jankiem, którego wóz doznał na moście awarii. 

44 Tać (gwar.) – partykuła łagodząca treść wypowiedzi lub sygnalizująca dystans.
45 Literka (gwar.) – jedna z dwóch drabinek lekkiego wozu, służącego do przewozu siana, snopów.
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to łupy z salami… Twarze ich okazują głód! znam ten wyraz i to ściskanie żuchwami; 

napatrzyłem się mu gospodarując w lata głodne! a tu jak na złość jeść się chce tym bar

dziej! A i nocleg na deszczkach [!] podłogi nie do pozazdroszczenia!

Nie omyliłem się w  domysłach. Z  dała już zasłyszeliśmy żałośne: – O  Boże! te 

kamieniska przeklęte!… Jak też ty jedziesz, człowieku? bój się Boga!…

W  próżniuteńkim wozie siedziała służąca hrabiny B., je dną ręką trzymając się 

literki, drugą zaś tuląc do siebie faseczkę46 może 3kwartową. Wyraz skrzywienia 

i sprzykrze nia, trudny do opisania: bo za każdym krokiem wóz tocząc się z kamienia 

na kamień po schodach, rzucał nią jak bał wany klockiem. Na domiar kłopotu obie 

podwody zjechały się w  miejscu tak wąskim, że wyminąć niepodobna; po dolskiej 

pokojowej zdawało się, że już będzie koniec świata! A tu nie, trzeba było tylko zleźć 

z wozu i odpowiedzieć na pytania nasze:

– Czy to hrabstwo B… z Podola?

– Oni i hr. D. i hr. St. i pan B. A.

– Toście nocowali u Morskiego Oka?

– Aj! nocowali, nocowali!… niech Bóg broni od takie go noclegu!… mnie tylko mej 

pani żal, bo na podłodze przesiedziała część nocy, otulona paletotem47 pana hrabiego… 

ja się boję, żeby tylko nie odchorowała!… Okaśmy48 nie zmrużyli wszyscy, a tu ciemno, 

oko wykol, a od tych gór i  tych kamieni przebrzydłych ciągnął wiatr i mróz, że my 

zębami dzwonili… panowie się tylko cygarami grzali…

– A ognia nie było?

– A nie było czym palić ani gdzie, bo podłoga drewniana!…

– A jeść mieliście też co prócz karmelków i poma rańcz? było też choć salami?

– Gdzie tam! panie! to też to najgorzej!… myśleliśmy, że tu będzie mleko, żętyca, 

sery, bryndza, tośmy wzięli tylko ostatek rogalików szczawnickich, coś 4 czy 5, a pan 

miał karmelki dla pani i pomarańczę. Co innego nie chcieli państwo brać, chcieli żyć 

po góralsku!…

– A ta faseczka? przecież nie z bigosu?

– Ale broń Boże! to ja wzięła z sobą na bryndzę ta trzańską, chcieliśmy kupić na 

pokaz w Podolu…

– No! to stańże, góralu, stań! dobądź tam bryndzę, chleb i masło, bo słyszysz, po 

jakim śniadaniu te Lachy49…

46 Faseczka, zdrobnienie od faska – naczynie z klepek do przechowywania produktów spożywczych, beczułka.
47 Paletot – tu: ciepłe, wierzchnie ubranie; płaszcz.
48 Okaśmy nie zmrużyły (gwar.) – oka nie zmrużyłyśmy.
49 Lachy – Polacy, tu: Podolanie.
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– Słyszeć słyszę! daj go katu z takim noclegiem… ale choć wody z Morskiego Oka 

musiałyście się napić? – zapytał, kiepkując50.

– To też to ta woda najgorsza, bo czym więcej pić, tym bardziej jeść się po niej chce.

Zakąsiła nieboga chlebem z bryndzą, wysłuchała oświad czeń gościnności, jaką radzi 

byśmy byli jej państwu okazać: baraniną, chlebem i  masłem, usłuchała dobrej rady, 

żeby lepiej pieszo zejść do Rostoki niedalekiej, zdziwiła się nie słychanie nad sposobem 

mijania: jak jeden góral wózek swój obalił na brzeg i jeszcze w powietrzu, a drugi popo

deń51 przejechał, i zapewniając, że na całe życie wystarczy jej tych gór i skał, i że będzie 

miała co opowiadać światu podolskiemu, poszła w dół, a my w górę. 

Białki koryto, jak wszystkie potoki tutejsze, zasiane skalem52 granitowym zaokrą

glonym przez spady i  toczenie się. Skale to, pomiędzy które, szumiąc, umyka woda, 

całe rumiane, a czasem aż czerwone wierzchem. Jest to porost woniejący wonią fioł

ków, skąd też kawałki granitu porostem takim okryte, przywiezione w równie zwą: 

kamieniem fiołkowym. Woń ta czysta i mocna przez długie lata nie ulatnia [się], byle 

w  suchym schowaniu: za lekkim odwilżeniem wonieje ka mień i  w  10 lat, jak mam 

doświadczenie własne. Kamyk taki jest najłatwiejszym i niezawodnie miłym upomin

kiem z wycieczki w Tatry: byle w papier obwinąć i między suknie schować. 

U Morskiego Oka zostawiliśmy podwodę i  słabowitego prawnika, który się pod

jął mieć samowar kipiący, gdy wrócimy. Szopa gościnna, jak dawniej, była bez okien 

i  drzwi, a  w  dachu brakowało ze dwie deszczki: panowie Homolacze53 ciągle każą 

wprawiać, a chłopi ciągle kradną!… Brzydka prawda, ale prawda! Koliba była pustą: 

cicho wszędzie jak na cmentarzu, ani ludzi, ani bydła, ani owiec, ani dzwon ków. Jakaż 

to różnica gór z pasterzami, a gór bez paste rzy! jakaż pustynia i martwota bez ludzi 

i bydląt! Nie warto w góry jechać po żniwach, gdy na ścierń54 w równiny spędzą statek 

z hal! chyba komu trzeba natchnienia samo tności – kto spragnion marzeń pustelni

czych i wzniesienia ducha wprost ku niebu – albo w głąb do piekła! W gó rach wielkich 

a bezludnych nie ma wyboru innego. Niedo łężnego mazgajstwa, owej błotnej, piasko

wej i salonowej nieporadności nie ma tam na wybrzeżu życia ziemskiego... Myśl i czu

cie rade nierade i krom świadomości, skupiając zlewa się w jedno ognisko: dobroć lub 

złość! Albo poddać się przeznaczeniu i  gdyby ona woda płynąć kędy niżej: albo iść 

50 Kiepkować (gwar.) – kpić, szydzić.
51 Popodeń (daw.) – pod spodem, pod nim.
52 Skale (gwar.) – kamienie. 
53 Homolacz, (właśc.) Homolacs – rodzina węgierskich ziemian i  przemysłowców, właścicieli Zakopanego 

wraz z  częścią Tatr. Emanuel Homolacs w  1827 roku postawił przy Morskim Oku pierwsze schronisko 
tatrzańskie, które służyło turystom do roku 1865.

54 Ścierń – łodygi zbóż pozostałe po ścięciu; rżysko.
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na przebój tropem koziorożca spło

szonego, co umy ka kędy najzimniej, 

kędy najpuściej, bądź co bądź!… 

Węglarz stary obsypywał tlejące 

lemiesze55, a  zagadany o  tratew, po 

czesku odpowiedział: że on tym nie 

umie nad rabiać, bo on z  rzemiosła 

węgle tli – całe życie. Gdzie drzewo, 

tam i  on, gdzie zrąbano, a  on stlił, 

stamtąd zabiera się. Prócz węgli 

nie myśli o niczym jak tylko o chle

bie – dla dzieci. Dzieci! to ludzie! 

więc myśli o  ludziach? Myli cie się: 

on myśli o  dzieciach swoich tylko, 

a  co najwięcej o  dzieciach węgla

rza sąsiada. Tacy ludzie i  w  górach, 

i w samotności pustej, nie skupiają myśli i czucia, bo ich nie mają! To dalszy ciąg przy

rody zwierzęcej, owych śli maków wapiennych, skorupiaków żelezistych, co utworzyły 

ławy wapna i rudy…

Morskie Oko. Powicher! Od wschodu wielkiego wiał wiatr silny z  góry na dół. 

Więc Morskie Oko bałwa niło się, pędząc falę i rozbijając o Mnicha56; zresztą cieplu

teńko i niebo pogodne zupełnie. Ksiądz Franuś stanął jak wryty, patrząc to w wodę, 

to w skały, i pełen zdziwienia opowiada: że morze pod Nabrezyną57 i koło Miramare58 

jak dwie krople wody podobniuteńkie. Takie same skały czarne, takie łomy, bez mała 

wysokość brzegów Adriatyku ta sama; a  barwa wody, bałwanów, pęd, kołysanie się 

i  połysk ani na włos nie odmienne!... O  tratwie i  przepławie ani mowy przy takim 

wzburzeniu. Chodnikiem więc wokoło pu szczamy się ku Czarnemu Stawu, w którego 

odległość i wywyższenie Waluś nie chce wierzyć w żaden sposób!

Ścieżka wiedzie przez Białkę po skalu, a potem gęszczą [!] kosodrzewiu bujnego. 

Jest to sosna krzaczysta karłowata. Pień jej ledwo dwie, trzy stopy wysoki, a konary 

długie na kilka sążni rosną po ziemi, splatając się pomiędzy sobą i  tworząc gąszcz 

55 Lemiesz – część pługa podcinająca skibę.
56 Mnich – szczyt w Tatrach o wysokości 2068 m n.p.m. wznoszący się nad Morskim Okiem.
57 Nabresina, od 1927 r. Aurisina – włoskie miasto niedaleko Triestu, zamieszkałe przez mniejszość słoweń-

ską, znane z kamieniołomów tzw. marmuru aurisina, leżące na płaskowyżu, gdzie klify schodzą do morza. 
58 Miramare – włoski zamek w Zatoce Triesteńskiej w północno-wschodnich Włoszech; obok znajduje się 

rozległy klif i park nadbrzeżny o powierzchni 22 ha.

Wycieczka  
do Morskiego  
Oka

44
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nieprzebytą – pielesze wygodne ptastwu skalnemu i zwierzowi dzikiemu, a mianowi

cie niedźwiedziowi, czego wszystkiego dawno już nie ma nad Morskiem Okiem. Więc 

bezpiecznie przeciskamy się przez gąszcze, a ścieżka wiedzie to po schodach granito

wych, to po żywicznych szczeblach kosodrzewiny woniejącej, brzegiem ponad wodę.

Ksiądz Franuś ciągle podziwiając podobieństwo z  Adriatykiem, przyszedłszy na 

miejsce niezarosłe, uległ krewkości swej starosądeckiej, bo każden starosądeczanin 

prawdziwy jest lubownikiem59 koni, rybek, ptaszków, łowów lub spławu. Rodzina 

Franusia lubuje sobie w koniach, rybach i łowach, chociaż Bogiem a prawdą mówiąc, 

na koniach się nie znają, a pierwszą cnotą mienią maść; karmią otrębami i koniczem60 

czarnym, zołzy61 leczą gęsiną, a  powożą jedną powodzką, wołając ciągle „hejta” lub 

„wista”; jako myśliwi nie zasłynęli, a  ryb łowienie wedle zdania ich najłatwiejsze na 

trutkę… Lecz to ta ujdzie w Starym Mieście62, bo to tam chałupskiem tak idzie!63… 

Ks[iądz] Franuś odziedziczył chęć rybołó[w]stwa! Więc stanąwszy na brzegu, patrzy 

w wodę i woła:

– Joj! co też to tu rybek! – patrzcie! pstrąg jak bły snął!… dajcie też który chleba, bo 

bardzo jakieś suche, muszą być głodne!… ej! kieby64 też to wędki!…

– Widziss!! ludziom głodnym i to pani do tego, to nie spieszył z karmą, a rybki by 

karmił… zarazem myśląc o wędce!… żeby tak i na tamtych wędkę czuł, byłby karmił… 

– Idźże, idźże! nie zaczepiaj, bo cię p i f n ę! (pchnę) – z gó ralska odrzekł, śmiejąc się, 

i wśród żartów skręcamy popod Czarny Staw, i zbierając borówki, które się aż czernią 

po krzakach wokoło, spinamy się pyrcią nieznaczną ginącą w wodotokach szumiących 

od Czarnego Stawu. Uszliśmy może trzecią część, Franuś ciągle jeszcze śledzi za ryb

kami, wiatr coraz mocniej bije w bałwany – wtem – o cudo!

Od północnego brzegu Morskiego Oka spod zielonej grobli kosodrzewu błysnął 

pierścień białożółtawy, lśniący, wielkości ( jak się nam wydawało w oddaleniu) może 

3 do 4 stóp. Szybko niesłychanie obraca się wkoło siebie, płynąc po wierzchu wody 

za wiatrem ku Mnichowi, to rosnąc, to opa dając nieco, a błyszcząc na ciemnomodrej 

fali. W  trzeciej może części stawu, kędy się krzyżowały wiatru prądy głó wne, pier

ścień ów wodny nagle rośnie, zwężając się dołem, rozszerzając górą i przybiera barwy. 

Utworzył się słup krę cony z tęczy białej, zielonej i czerwonej, dołem cokolwiek węższy, 

59 Lubownik (daw.) – miłośnik.
60 Konicz (gwar.) – koniczyna.
61 Zołzy – zakaźna choroba koni, objawiająca się nieżytem nosa, obrzękiem węzłów chłonnych żuchwowych, 

zapaleniem dróg oddechowych.
62 Stare Miasto to nazwa Starego Sącza powszechnie używana przez okoliczną ludność.
63 Chałupskiem tak idzie (gwar.) – tradycja rodzinna.
64 Kieby (gwar.) – słowo wyrażające życzenie, pragnienie.
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górą miąższy i roztwierający się w lej szeroki kroplisty, którego krople migotały lśniąco 

i barwisto. Wysokość słupa wodnego, czyli trąby wodnej, wynosiła na oko 5–7 sążni, 

w oddaleniu może tysiąca, a z wysokości może 200 stóp. Zjawisko przecudne, niesły

chanie szybko wirując wokoło siebie, pomału przesuwało się przez cały staw, samym 

środkiem prawie może z jakie całe 3–4 minut[y], tak że najdokładniej mogliśmy podzi

wiać i tęcze zwite, których się zdawało 5–7, i migotanie iskrzące kroplistego wierchu 

lejowatego, i  ciemne tło wody wzburzonej, i  skały oczerniałe, gdzieniegdzie zielenią 

uwieńczone, a spodem jaśniejące ska lem zdrobniałym, a w końcu najczystsze błękitne 

niebo, cokolwiek tylko ciemniejsze ponad skały opromienione słońcem!... Staliśmy 

tak korzystnie, że niepodobna lepiej! W końcu zjawisko znikło, rozbijając się u gra

nitowego pod nóża Mnicha... a my odetchnęli, bo podziw stłumił tchnie nie w piersi! 

Za dobrą chwilę chodu wytężonego spoczę liśmy przy Czarnym Stawie u stóp krzyża 

żelaznego wznie sionego, na którym napis biblijny łaciński: „Tu! A  nie dalej! chyba 

w krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa!”65

Po trudzie i czarach zjawiska nastała chwila marzenia milczącego, które wedle praw 

słabej przyrody człowieczej przeszło w drzemkę króciutką. 

Skwar słoneczny obudził nas. Cisza jak przystało uro czysku takiemu – woda tylko 

szumi na spadach, a w dole i Morskie Oko bałwani się milczkiem, wiatru nie słychać 

ani szumu. Parka ptasząt maleńkich lata od skały do skały, wydając świst żałośny. Jest 

to słynny: droszcz skalisty66 sa motny, zwany też skalnym wróblem (wrabec skalny 

na Ora wie), a właściwie pliszka alpejska, mieszkająca u śniegów wieczystych. Bo też 

Czarny Staw uwieńczon polem śnie żnym, od którego słońca promienie piekące odbi

jają, lśniąc oczy. Spieka nie do wytrzymania, cisza s p a r n a67.

Ksiądz Franuś stanął na brzegu i śledzi rybek, ale na daremno. Waluś rozebrał się 

i wlazł do stawu, kąpie się i zachęca nas. Chcę iść za przykładem jego, ale nie daj, Boże! 

Po kostki ledwo wlazłem i mimowolnie krzyknąwszy: „Gwałtu! zimno!”, umyłem się 

i  co tchu umykam, bo zdało się, że żyły z nóg mi powytarga68. Aleć też tu i  trudno 

o wodę cieplejszą, kiedy wokół śniegi topną [!]: Zawsze jednak Walusia skóra starosą

decka gęściejszą okazała się od mojej, bo stał wyżej kolan i mył się bez pośpiechu.

Skwar słoneczny wnet nas osuszył i ogrzał! – po chwili gwałtu! jeść się chce – bara

nina była w robocie! Ale bo też nie wiem, czego ludzie wymyślają na baraninę i czo snek! 

65 Żelazny krzyż przy Czarnym Stawie został ustawiony w 1836 roku staraniem proboszcza z Poronina na 
pamiątkę pobytu tutaj (1823 r.) biskupa tynieckiego i tarnowskiego Grzegorza Tomasza Zieglera.

66 Prawdopodobnie Morawski widział drozda skalnego, prowadzącego samotniczy tryb życia, gniazdującego 
w szczelinach skalnych. Nie wiadomo, dlaczego w następnych słowach nazywa go wróblem i pliszką. 

67 Sparnia, od: parno – duszno, wilgotno i gorąco.
68 Powytarga (gwar.) – powyrywa.
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tać to w świecie nie ma jadła lepszego! tylko małą okoliczność wypada zachować: spo

żywać ją u Czarnego Stawu – mianowicie po kąpieli! Zaręczam, że najwybredniejszy 

smakosz zgodzi się na jedno ze mną!… Ostatek chleba z masłem przypadłego na mnie, 

troskliwie obwijając w papier, chowam do torbeczki, a Waluś ofiaruje się nieść i nie 

zjeść chleba, bylem mu pozwolił zbierać do torby goryczkę; oczywiście przyzwoliłem 

chętnie.

Wracamy, skacząc po kamieniach i pełną garścią zbierając borówki dorodne, któ

rych przykwasek bardzo nam był miłym chłodnikiem wśród znoju i spieki. U krynicy 

przecudnej jak zwykle porosłej rzeżuchą, wypoczywamy, pijąc wodę i przypominając 

sobie cudne zjawisko wodne. 

Wtem dźwięk jakiś dziwnie miły rozbija się po ska łach – ktoś zagrał, ale na czym? 

trudno zgadnąć – najpodobniej na ligawce, tj. fujarze górskiej – potem strzał mo ździe

rzowy i znów dźwięki przewlekłe dziwnie odgłoszone od gór... Melodii pochwycić nie 

można, takt jakiś znać…

Zrywamy się, przyspieszamy kroku, a  owe dźwięki i  rozlew ich zmięszany [!] 

z odgłosem rozciekawiają nas… Widać też jakieś wozy góralskie, jakieś panie dwie cho

dzą brze giem... może kto znajomy?… bo znów strzały… i granie…

 Bodajżecie!… ta to na trąbie z klapami gra ktoś polkę drgającą! i grając idzie prze

ciwko nam… jakiś ksiądz otyły… przy nim nasz prawnik…

Nieznajomy ksiądz wita mnie po imieniu, przedstawiając się jako dobry znajomy jed

nego z braci mych, oświadcza, że grał i strzelał na przywitanie nasze, więc doskonałym 

Droga  
do Morskiego  

Oka
45
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Erlauerem69 wznosi toast na cześć poznania się, ale zarazem pyta, czyby może kto 

wolał pomarańczówki doskonałej z łągiewki70 miedzianej. Waluś wolał wódkę, my oba 

wypiliśmy po kubeczku wina czerwonego, a zauważałem, że Franusiowi zbielały zęby 

i  wargi poczernione borówkami; więc i  mnie zbielały, myślę sobie – i  idziemy dalej 

prosto do szopy.

– To moja siostra z Warszawy! – a to siostrzenica, córka jej, to ten… to ów… ukłony 

– przyzwoitość – cisza…

Warszawianka blada, smukła, smętnooka usiadła na ławie przy oknie, ładne ząbki 

psuje, gryząc orzeszki, z których łupy wyrzuca oknem i to dość daleko. Najoczywiściej 

malkotentka!! [!] niezadowolona z  gór i  świata!!… Nierozmowna jakoś, czy temu, 

żeśmy jej przerwali pisanie notatek, bo z dala widzieliśmy siedzącą i piszącą czy rysu

jącą… czy może wdzięki nasze, zwłaszcza przybarwione borówkami, nie odpowie

działy oczekiwaniu?…

Nadaremnie wujaszek kochany chce zawiązać rozmowę, Walercia obojętnie 

patrzy w Morskie Oko, a na jedno słówko rzucone rzuca najmniej trzy łupiny z orze

chów. Wujaszek jakoś z Franusiem zaszedł w rozmowę o wojnie włoskiej, wypytuje 

o Solferino71, Nawarrę72… ja interpeluję, by opowiedział o Adriatyku…

– O Adriatyku? – pytają panie.

– O Adriatyku!… On się tam w nim kąpał, jak my teraz w Czarnym Stawie…

– W Czarnym Stawie?… tam?…

– Tam!

– To można się kąpać?…

– Wolno, kto zniesie, ale diabelne zimno!…

Opowiadamy o zjawisku, zwąc go [!] „trąbą wodną” – a góral, podsłuchując, prze

rywa poważnie: – „To nie trąba! To powicher!! Trąba to to, co jegomość tak prześlicz

nie na tym grali…” – Panie coraz ciekawsze… Walercia ustaje orzeszki gryźć!… nasza 

wygrana! Pani matka wydobywa z  kosza serwetę, nakrywa koniec stołu, ale wiatr 

dmuchnął i zrzucił, Waluś prędko podjął i podał, szczerząc ząbki z buzi też oczernia

łej… Powtarza się scena, bo wiatr nie chce ustąpić… więc skrawkami chleba obciąża się 

69 Erlauer – węgierskie wino czerwone z Egeru.
70 Łągiewka – naczynie, tu: flaszka.
71 Solferino – miejscowość we Włoszech, gdzie w 24 czerwca 1859 roku rozegrała się dziewięciogodzinna 

bitwa w tzw. wojnie włoskiej (francusko-austriackiej); ogromne straty po obu stronach (ok. 5 tysięcy zabi-
tych, ponad 22 tysiące rannych i prawie 10 tysięcy zaginionych) doprowadziły do powstania Czerwonego 
Krzyża.

72 Nawarra – górzysta kraina w zachodniej części Pirenejów na pograniczu Hiszpanii i Francji. Prawdopodobnie 
jednak zaszła tu pomyłka w druku i rozmawiano o Miramare.
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ją, a potem udkami kaczki i polędwicą… Najuprzejmiejsze zaprosiny do jadła, z naszej 

strony ukłony, dziękowania… bierzemy po kawałku…

Panie dziwią się, że tak etykietalnie jemy, i nie chcą wierzyć, żeśmy po przekąsce 

dostatecznej…

– Więc panie myślały, żeśmy z głodu żyli borówkami jak pustelnicy? więc to nie 

gościnność, tylko cnota chrześcijańska?…

Walercia mimo woli w śmiech!… zdejmuje kapelusz z głowy… widocznie łaskaw

sza. W nagrodę usłyszała powiastkę o głodnych panach i paniach z Podola i o biednym 

ich noclegu. Rozmowa wchodzi na tor przyzwoity wedle obyczaju znanego, poczyna

jąc od pogody. Mama twierdzi, że od czasu, jak wyruszyła z Warszawy, stale sprzyja 

jej pogoda.

– To angielska królowa ma mieć ten przywilej, ale czemuż by go nie mogła mieć 

i Polka jaka? Lecz przepraszam, że się spytam, czy pani wyjechała sama czy z kim?

– A z Walerką!

– Więc kto wie, komu pogoda na usługi, czy mamie dobrodziejce, czy…

Obie panie spiekły raczka, a Walerka rzuciła okiem, jakby dla przekonania się, czy 

komplemencik mógł wyjść z ust zaczernionych borówkami?…

No, moja pani! skoro się pani już napatrzyła Morskiemu Oku, skoro się już orzeszki 

skończyło, kapelusik (wcale strojny) zdjęło, skoro się uśmiech zakradł, a raczek mimo 

woli zawitał, po wstępie o pogodzie jak wypadało od bytym przyzwoicie, może by już 

można począć rozmowę poufniejszą, bo czas upływa, a z dwu końców świata zjechać 

się i rozstać bez pogadanki... toć przecie śmieszna! „Jakoś nieosobliwie bawiła się pani 

dotąd w swej wycieczce do Galicji i gór naszych?”

– O Boże! piękna mi zabawa podróż z Warszawy z ludźmi poważnymi! ciągłe dys

puty i dyssertacja73 o składzie mowy, o paragrafach prawnych, ekonomii politycznej… 

że aż się na mdłości zbiera! A teraz tu, w górach strasznych, to owi panowie poważni 

nas, dwie kobiety, pozostawiają samiuteńkimi na nudy straszne, a jak wrócą, to cóż nas 

czeka? Znowu dyssertacje i dysputy przeplatane szukaniem fajek, cygarniczek, ręka

wiczek i wymówkami: „To nie moja wina, toś ty winien… pan winien!…”

– O biednaś, pani!

– To, to, to! bieda wielka istotnie! w samej rzeczy!! – dodał Waluś z[e] współczu

ciem, pokrzywiając przy tym główkę swą jak najpoczciwiej i wyszczerzając ząbki zabo

rówczone w sposób tak zabawny, że warszawiance po mimowolnym zerknięciu spod 

73 Dysertacje – rozprawy naukowe.
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oka ciemnego, uśmiech ledwo stłumiony przeleciał po twarzy, ja zaś rad nierad parsk

nąłem śmiechem i mówię: 

– Oj, Waluś, Waluś! idź też do Morskiego Oka, przeglądnij się, jak też ty wyglą

dasz z tymi czarnymi wargami i zębami! Nam czerwone wino trochę zbledziło, zresztą 

wąsy mi zakrywają… ale ty niebożę!… 

Usłuchał dobrej rady i  poszedł. Zastał tam księdza wujaszka z  Franusiem, który 

rad sposobności wynurzał swe uczucia rybackie i podziw, czym też to żyją te biedne 

istotki! Obaj, sądząc, że Waluś przychodzi po nich, zwrócili się ku szopie, gdzie roz

mowa snuła się dalej.

– Cóż tu robić teraz cały dzień?

– Oglądać te cuda przyrody!

– Ach, oglądać i oglądać! tać ciągle oglądamy i oglądamy! już nam się oczy prze

syciły: prawdziwie mnie oczy już bolą od natężenia, bo wszystko cudne, wszystko 

piękne!… Ale cóż tutaj dłużej robić? tu??…

– Chciałaby pani ruszać dalej?…

– Panie! – przerywa wujaszek – właśnie chciałem mówić. Ja się boję brać na moje 

sumienie, ale radźcie, panowie: mogą one iść do Czarnego Stawu, bo tratwa zepsuta, 

Morskie Oko46
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woda wzburzona, a ja obiecałem przepław wodny!… Bo tak siedząc, czekać cały dzień, 

to istotnie nudno będzie, zwłaszcza jak i wy odjedziecie!…

– A byłyście, panie, w górach?

– O! byłyśmy w Ojcowie na skale i na zamku! wszędzie!

– To mało!

– Jak to mało?… tam takie skały jak te, choć mniejsze… Ja bym szła, bo po cóżem 

przyjechała? Chciałam do Piąci Stawów, ale te 1½ mili odstraszyły mnie…

– Przecież w tańcu nieraz pani 3 mil[e] ubiegła, i to szybko!…

– To co innego w towarzystwie! ale ci panowie poważni to nas ciągle opuszczają… 

– Musi tam między nimi być mniej poważny i mniej nudny, którego brak czuć się 

daje… więc żal… 

– Ale nie!!!

– Gniewasz się, kochana Walerciu? – przerwała mama.

– Nie gniewam się, bo o cóż?… ale…

– To tylko środek między gniewkiem a żalem, lecz więcej żalu!… I to z nudów przy

chodzi taki niby półgniewek, niby żalik rzewny…

– Naturalnie, że mi żal i rzewno!!…

Oho! Myślę sobie: nerwy się rozstroiły! trzeba zwrócić w rzeczywistość!

Morskie Oko 47
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– A macie też, panie, samowar? bo to czasami kto nieprzywykły niewygodom, to się 

irytuje od samego zimnego jadła!… więc macie, panie?

– Gdzie tam mamy!

– A nie moglibyśmy paniom służyć?

– Nie śmiałybyśmy przyjąć…

– Ja przyjmę grzeczność panów, bo istotnie rada bym się napić herbaty ciepłej –
przerwała mama – my warszawianki nawykłe do herbaty, i  mam z  sobą flaszeczkę 

esencji wygotowanej z herbaty. Ale jakżeż z oddaniem?…

– O to najmniejsze! W Poroninie ksiądz proboszcz od wiedzi kolegę, pozdrowi od 

nas, i odda samowar, bo to własność jego…

– A tak, doskonale! dziękujemy! zaraz też każę ogień rozłożyć!… a i Walercia, jak 

się napije, może będzie…

– Ja nie spragniona herbaty!…

Za małą chwilkę zatrzeszczało w komórce przyległej, iskry wzlatywały swobodnie 

popod dach oświetlony, a dym, z początku kłębami buchając ponad ścianę, wypełnił 

poddasze całe, a nie mogąc ujść górą, tłoczył się w dół, zapełnił izbę, skąd też nie mógł 

uchodzić jak tylko szparami i oknem bocznym, bo od strony Morskiego Oka zawracał 

go wiatr, wiejący silnie, kłębując i zbijając w gąszcz!

– Mameczko moja! co to za straszny dym!… w oczy gryzie!… ach, gwałtu, jakżeż 

to będzie?

– Jakżeż ma być? masz pani sposobność poznania i doświadczenia rozkoszy sielan

kowej na sobie samej!… to się nie każdemu zdarza, zwłaszcza warszawiankom!… Tu 

pani możesz swobodnie i bez przeszkody oddychać tchnieniem sielankowym, jakim 

się oddycha pod każdą strzechą skromną… kędy to serduszka czulej biją!…

– Ależ panie! To nieznośne!!

–  Gdzie tam nieznośne! nawet piękne!! proszę spojrzeć. Ot! ów płomyk wesoły 

odbija się o krokwie i deski poddasza tej budy, jak gdyby radość szczęścia o lica nie

winne… a iskierki wśród dymu…

– Ale panie! to w oczy gryzie! ja już płaczę…

– Tu w tym kąciku nie ma dymu, ale ciasno trochę; jeżeli pani nie chce, żebym i ja 

płakał od dymu, to trzeba chyba będzie zaprosić, żebym się przysiadł bliziuteńko!

– Siadaj pan!

– Oho! a tam co nowego widzę: nad Mnichem chmura! będzie deszcz!

– Deszcz? wszystko przepadło! cóż my tu biedne będziemy robić? jak tu czas zabić?

– Podziwiać wielkość przyrody podczas burzy!…
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– Burzy?… ja się… ja się po prostu boję burzy! – z niezmyśloną trwogą zawołała 

panna Waleria, a łzy naprawdę stanęły jej w oczach.

– Bać się nie ma czego! Ale wdziejcie panie co cieplejszego, bo to dobre może nad 

Sekwaną, ale tu?! tu będzie zimno za chwilę. Wiele pań dla miłości mody chorują [!] 

z  przeziębienia; owe katary, chrypki, nawet spazmy, wszystko z  tej przyczyny. Tu, 

w tej bukowińskiej karczmie, raz całe 3 tygodnie przeleżała jakaś zawiślanka, co się 

w samych batystach74 wybrała w Tatry, jak to panie wszystkie czynić zwykły, podczas 

gdy każden góral chodzi w kożuszku!…

– Nam nie zimno!

–  Za chwilkę wiatr mroźny zawieje od chmury, a  tu wieje oknami, drzwiami, 

dachem i podłogą. Jakże tu panie będziecie nocować?… nie zazdroszczę…

– Ja się aż boję, mameczko…

– Mamy pościel, usiądziemy w kącie i przesiedzimy noc całą…

– Ot! i napisy po ścianach; możecie panie czytać!…

– Same obce imiona! a my nikogo nie znamy w Galicji prócz dwóch…

– Kogoż?

– Nie wiem, jak odpowiedzieć…

– Oho! pewno coś dzielnego znowu? bohatery romansów?…

– …panna, widząc łabędzia pływającego po wodzie w Belwederze, życzyła go pogła

skać, on też skoczył w wodę!… łabędzia nie schwycił oczywiście! – i omal nie utonął!…

– Dobry!.. a drugi?…

– Na koniu wjechał do cukierni…

– Więc z osoby nieznani paniom, tylko z czynów?…

– Z wieści tylko!

– Doskonale!… Znajcie, warszawianki, co za chwaty u nas, co za bohatery!! Ale!! 

chmury czarne ciągną… Żegnamy!…

– Bójcie się, panowie, Boga, nie odjeżdżajcie nas!… Burza nadciąga, co my też tu 

poczniemy same…

– To choć na herbatę zaczekajcie!… Choć, panowie, przekąście co, boście nic prawie 

nie jedli…

– Polecamy się pamięci łaskawej… przepraszając za pomurdzanie się borówkami…

– Ależ panie!…

Jak gdyby dawnych dobrych znajomych odprowadzały nas kawałek drogi. Gdyśmy 

dosiedli podwody i ruszyli, stały na kamieniu, pozdrawiając; z dała jeszcze słyszeliśmy 

74 Batyst – tkanina cienka i przezroczysta.
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życzenia drogi szczęśliwej, widzieli wiania chusteczkami… Zagrzmiało! pobiegły pod 

dach!

Burza! Nad Morskim okiem skały na 4.000 stóp wysokie… czemuż tak zmalały? 

a okolica tak cudna, tak powabna, jakżeż mogła sposępnieć, poczernieć w jednej chwili, 

przyoblec się w tak ponury całun zgrozy, po którym jaśnieją białe płatki pól śnieżnych 

gdyby rąbek żałobny. Ogromna, straszna i groźna chmura gdyby gniew Boga żywego! 

Wobec niej maleje wszystko, czernieje wszystko – a jasna, modra źrenica Morskiego 

Oka pociemniała, straciła połysk, zmartwiała!… Za Tatrami dudni gdzieś głęboko, 

głucho, ale potężnie… a od chmury powiewa mroźno, ostro… woda zamgliła się od 

granitowych podstaw Mnicha…

Wtem błysło! Iskra piorunna ognistym wężykiem krętym mig[nę]ła gdzieś od 

Łomnicy ku Zawratowi… grom huknął! Tatry wstrzęsły [!] się do posad… a potem 

zadudniało po wirchach, turniach i halach…

Znacie uwerturę do opery „Wilhelm Tell”?75… Aby ją pojąć, aby ją objąć uczuciem, 

trzeba znać góry i dźwięk ligawek i dzwonki stad pasionych, i trzeba widzieć migotanie 

piorunu, słyszeć dudnienie gromu! 

Wielki Bóg w  przyrodzie wzburzonej, ale większy w  utworze człowieka – skoro 

człowiek obdarzon łaską natchnienia, gędźbą bezmyślną krom słów o  wyobraźni, 

tylko ustrój potrącając powietrzem rozchwianym przemyślnie, może odwzorować tak 

wiernie, tak szczytnie przyrodę i jej zjawisko!

Przy tym wszystkim nocleg warszawianek w Tatrach tuż pod śniegami, wpośród 

burzy przerażającej, w gronie 13tu mężów poważnych i uczonych… gromy, pioruny 

przeplatane lingwistyką, paragrafami i cytatami ojców świętych i nieświętych… Sługa 

uniżony! kłaniam cywilizacji w pieleszy burz i gromów!…

Pędząc w dół ku Rostoce, ale to pędząc jak przystało na konie góralskie i kości góral

skie, zdybaliśmy całą drużynę wracającą od Piącistawów, wszystko obstarnie76, poważ

nie, habit biały opata ojców dominikanów obok sutann i  cylindrów profesorskich, 

wąsów ani jednej pary, tylko bakembarty szerokie…

– Kłaniamy!… dziękujemy!…

– Paniom prosimy ukłony oświadczyć!… wyglądają niecierpliwie!…

Na Rostoce Waluś woła: „Bójcie się Boga, stańmy chwi[l]kę, wody się napiję, bom 

spragnion!

75 Wilhelm Tell – czteroaktowa opera G. Rossiniego, nawiązująca do szwajcarskiego bohatera narodowego 
Wilhelma Tella (XIV w.), buntującego się przeciw władzy Habsburgów. 

76 Obstarny (daw.) – przystarzały, podstarzały.
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– Ja także! ja także! baranina była słona, kaczka jeszcze słońsza. – Złazimy! mimo 

grzmotów i deszczyku maleńkiego, pijemy wodę wielkimi łykami, bo doskonała gdyby 

rosa. Waluś jeszcze szuka kamyków fiołkowych… wołamy, by spieszył… pędzi do wozu, 

siada, i… był czas wielki! Piorun huknął nad nami, a deszcz lunął jak z konwi! Nawet 

płaszcze trudno było zawdziać… ledwom zdołał deszczochron77 rozpiąć nad sobą 

i Franciszkiem… Waluś tulił się, ile mógł, lecz jeden bok zlewał mu deszcz naremny78… 

a on chce szukać fajki i  laski… woźnica nie żałował bata… konie ruszyły czwałem… 

czwałem dopadliśmy Polany Łysej… dopadli koliby… wyskoczyliśmy gdyby na skrzy

dłach… Chwała Bogu! już jesteśmy pod dachem… konie sobie zostawione same schro

niły się za ścianę głowami przynajmniej!… 

Psy oba, co wybiegły za nami z Bukowiny, nie opuściły nas. Za kilka kości baranich 

i kawałek chleba ciągle się trzymają wozu. Snać puściły się na przemysł, w lecie żyją 

z gości jak ich gazdowie! 

Odetchnąwszy, chcemy usiąść na ławie, ale deszcz zacieka dachem dziurawym, 

musimy stać na środku. Woźnica nie ma nic pilniejszego do czynienia, jak pędzić psy 

biedne na słotę straszną, ledwieśmy ich [!] obronili. Obaj księża zaś pytają o  fajki, 

o  laskę, o  tytoń! jedna fajka znalazła się w wozie, druga przepadła z  tytoniem wraz 

i  laską pożyczoną od Żyda. Waluś szukając kamieni fiołkowych podczas burzy nad

chodzącej, snać w pośpiechu zostawił na brzegu Białki!...

Trzeba więc na zgryz zapalić choć prostego tabaku pożyczonego od woźnicy Janka…

– Jeść mi się zachciewa! Waluś, daj też tam, daj, torbę z tym ostatkiem chleba! – 
posmarowałem skrawek masłem wewnątrz skibki wetkanym, zagryzłem i wyrzuciłem 

z ust.

Pies pochwycił i też wypluł.

– Walusiu! Walusiu! niech ci Bóg nie pamięta! cóżem ci zawinił, że goryczą zatru

wasz życie moje... skosztujże sam!

Torba przemokła na Walusiu, goryczka puściła sok, który zwilżył gazetę i  chleb 

w nią obwinięty. Nie uwierzyłby nikt, co to za gorycz piekąca i jak głęboko wpoiła się 

w  chleb. Ledwo odrobinę ośrodki79, i  to koło samego masła, można było przełknąć. 

Reszta psom rzucona na próżno na kilka zawodów pobudzała oskomę80 ócz, bo język 

się wzdrygał. Z godzinę może potrwało, zanim głodne psiska po okruszynie zdławiły 

niewielki kęs okrawków i niebawem popijały wodę.

77 Deszczochron (daw.) – parasol.
78 Naremny (gwar.) – gwałtowny.
79 Ośródka – wewnętrzna część, środek.
80 Oskoma – apetyt, chęć na coś, pożądanie.
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Deszcz ustał, jedziemy. Na polanie już niedaleko Bukowiny nasz Jasiek staje i przy

nosi siana z kopy, rzekomo, aby siedzenie poprawić.

– A może to nie twoje siano?…

–  Jeh! Choćbyta!… Przecież jegomości większa szkoda niźli tego siana kąduś 

(kąsek)… A jegomości też poprawię…

– Nie trzeba! jedź!…

– Bo ja bym rad jegomości jak najlepiej… to chyba sobie poprawię…

– Jedźże raz, bo cię jeszcze kto złapie na kradzieży!…

– Jeh! Nie złapie, jegomość! nie złapie, bo tu nie ma nikogo!…

Stajemy w Bukowinie. Żyd na wysiadanym pyta o swoją laskę, czy nie zginęła? – 
Zginęła! –Ny!81 jakoś to będzie i bez laski…

– A zdybaliście też, panowie, tych państwa głodnych z Podola?

– A cóż?

– Pani hrabina jadła śmietanę z chlebem, bo kawy nie chciała, może się brzydziła, 

że to od Żydówki, a może nie chciała czekać, ale śmietanę to zajadała z wielkim sma

kiem… Ale co panowie, jak oni trzepali82 ziemniaki z kwaśnym mlekiem, to aż miło 

było patrzeć! A wołali ciągle: – Żydzie! nie masz więcej! Żydzie! dawaj więcej! dawaj 

mleka! dawaj ziemniaków!… nie mogliśmy nastarczyć. Aż nam ich żal było, bo to 

81 Ny (gwar.) – tu: cóż, trudno.
82 Trzepać – tu: zajadać ze smakiem.

Naremnica48
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niepotrzebnie zgłodnieli tak strasznie! A nie mogli to byli powiedzieć, byłaby im moja 

upiekła ze dwa koguty lub kury, zgotowała jaj na twardo, dała chleba, masła, bryndzy… 

toby przecie było lepiej!… A tak to my myśleli, że jaki wóz z kuchnią jedzie za nimi, jak 

to już bywało nieraz, a tu jechała tylko służąca z faseczką próżną…

– Tak i my myśleli, bo byśmy ich byli częstowali…

– A szkoda, bo to jakieś dobre państwo – żałował Żyd – ani się nie pytali, co się 

należy, ale zaraz sami dawali papierki, niech im da Bóg zdrowie! szkoda ich, a oso

bliwie tej pani to moja żona żałuje strasznie, bo to na koniu jechała i była głodna… 

to nie na kobietę… nie na panią delikatną!… Moja żona mówi, żeby wolała umrzeć, 

jak na koniu jechać: tak się boi, bo to nie ma żartów!… a nużby zlecieć, a tu wszędzie 

kamień!… a w górach wszędy źle po drogach… w górę źle, z góry źle!… ja tego nie mogę 

wyrozumieć!…

W karczemnej izbie hulatyka mała. Słychać skrzypki siekące i niby bębenek nadwi

ślański. Nie! To skrzypiciel83 całą nogą takt wybija; łapa jak u niedźwiedzia, krypeć84 

z skóry podeszwianej wysłany tęgo wiechciem, podłoga niezbyt podsuta85 ziemią, więc 

odgłos dudniący gdyby od tamburyna. Stara jakaś gazdynia gdyby wrzeciono spętane 

furczy sama koło siebie i  znów hula szalenie od kąta do kąta, a  ciągle rękoma pod

parta w biodra i niby się drocząc, niby podrygując: a góral, niezbyt ładny, ale zdrowy, 

cyfruje86 nogami z  szybkością niepojętą, a  ciągle za nią! za nią!!… a  dalej! a  dalej!… 

a prędzej!! a prędzej!!… to się przygarbi i uderzy dłonią prawą w nogę lewą i na odwrót, 

to podskoczy obiema nogami i na piętach siądzie w powietrzu, to znów podskok z jed

nej nogi i obrót w powietrzu z wykrzyknikiem cienkim a silnym aż się okna trzęsą!! 

i znów nogami przebiera i cyfruje jak korby u parowoza, a śpiewa:

Góral ja spod hali,

Mam nóżki ze stali!

Jak kierpce obuję,

Biegnę, a nie czuję!...

Rano krzyki, hałasy, kłótnia! Z  Zakopanego woźnica jak z  cery snać87 wołoskosoł

tysiego pochodzenia, a  wyjadacz światowy, co to ciągle wozi żelazo do Lwowa lub 

83 Skrzypiciel – tu: skrzypek.
84 Krypeć – stary, zniszczony but.
85 Podsuć (daw.) – podsypać.
86 Cyfruje (gwar.) – tu: tańczy w cyfrowanych portkach – haftowanych, góralskich spodniach.
87 Snać  (daw.) – widać, zapewne, może, podobno.
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Krakowa, przywiózł koroniarzy. Zgoda była do Morskiego Oka, lecz on bity, kuty na 

wszystkie boki, nie chce dalej jechać, twierdząc, iż nie wiedział, że tu owies i siano takie 

drogie!!

– A pfe! wstydziłbyś się, góralu, łamać kontrakt…

– To panowie kłamiecie kontrakt, nie ja!…

– Co? ja kłamię? ja?… a to mi piękny ten lud góralski przechwalony… wstydź się! 

wstyd robisz góralom!…

– Czegobyk ta miał się wstydać… – odpiera najspokojniej, zakurzając fajkę i dodaje 

–Jeh! Jeżeli mi nie poprawicie, to wolę wrócić i w Poroninie nabrać 20 cetnarów żelaza 

do Sącza, to mi się lepiej opłaci!…

Wymawiają mu, iż prócz myta płacili mu wódkę, jeść dawali, cygara…

– Jeh! o wódkę jeśli wam chodzi, to i ja wam zapłacę, a nie będę wymawiał!…

Ksiądz z Królestwa, nadaremnie wyczerpawszy cały zasób wymowy, zwraca się ku 

nam z podziwem: – Łoter bo łoter! ale czysto po polsku mówi! to tu wszędzie w Galicji 

tak dobrze po polsku umieją?? my sądzili, że to już zniemczałe zupełnie!! – Poczciwy 

lingwista koroniarz!!

Woźnicy krnąbrnemu dają dwa guldeny, on chce 8 s i  a  j n y ch (Einlösungs

scheine88), więc dają 6, w końcu 7. 

– Ha! To jużcić89 trzeba ich chyba zawieźć – rzecze z uśmiechem i miną kpiarską, 

palcem węgiel w fajce przytłaczając.

Siadają – jadą!…

Poradniejszy Żyd karczmarz. Chłop sąsiad zaperzony przychodzi, czepiając się go 

o ziemniaki spasione: – Zapłaćcie, bo to wasz koń spasł albo konie gości waszych!…

W  odpowiedzi Żyd hop go w  policzek! – Masz zapłatę! Bo i  ty gości wozisz 

i obdzierasz!… 

–  Żeby cię ciorności porwali!… ej żeby!… – mruknął uderzony i  wyniósł się 

milczkiem.

– Proszę państwa! co to za szelmy te furmany! Goście ich rozpuścili, to drą ze skóry 

i już się mnie czepiają…

– No! a wy też nie drzecie czasem!…

– No czasem! ale to nigdy swoich, tylko obcych, co to już przywykli do tego… Ja 

najbardziej rad, jak Prusaki przyjadą! Tych to już nie żałuję, bo oni też nigdy do człeka 

88 Einlösungsscheine – papierowe pieniądze; kwity depozytowe. Niemieckie scheine czytane jako szajne, 
w gwarze góralskiej wymawiane jest siajne.

89 Jużcić, juścić (gwar.) – tak jest, rzeczywiście, istotnie.
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nie zagadają tylko: Du Jud!90 Niedawno ich tu było coś z  siedmiu i  powiedzieli mi: 

Du Jud miserabler!91 Ja też nic! Ale za koguta, co sobie kazali upiec, musieli zapłacić 

3 papierki (12 złp.), a od noclegu po papierku. Klęli na czym świat stoi, a ja im poka

zywał Speiscettel92 wiedeński, co go tu jakiś pan zostawił, że tam takie ceny, a  tu jak 

w Wiedniu, bo tu góry Alpy jak u Szwajcarów… i zapłacili!!…

W Poroninie zdybaliśmy 4 powozy czterokonne, jadące z Zakopanego z powrotem 

ku Podolowi. W piątym parokonnym prócz służby jechało [!] 2 sfory pięknych oga

rów… pewno na kozy dzikie w Tatrach! 

W Nowym Targu przybiega do mnie kupiec Laur znany i lubiony [!] na całe Podhale, 

mówiąc: „Burmistrz mi dał znać, że tam w ratuszu jest książę Czartoryski Władysław, 

ten, co się to ożenił z królewną hiszpańską… może się mu pan zechce przypatrzyć?”

I owszem!

Książę wyszedł z  ratusza, w  skromnej restauracji jadł śniadanie, a  na ulicy stała 

jednokonka93 góralska z Zakopanego; siedzenie słomiane było przykryte burnusem94. 

Za chwilę wyszedł książę, siadł, a góral ruszył sporo95, wołając po swojemu: wista!… 

wioh!…

Nie wiedziałem, że w Starym Sączu byłbym miał sposobność snadniejszą przypa

trzenia się. Jednokonką tą objechał Tatry i Podhalem z[a]wrócił. Pleban zakopiański 

nastręczył mu ją, bo nie można było dostać pary koni, a ten jeden wydołał zadaniu. 

Plebanowi przymówił się książę o  szklankę kawy, bo był głodnym trochę… bułki 

i salami miał w kieszeni, a obiad zamówił w zajezdni.

Warszawiankom nocleg i wycieczka powiodły się nadspodziewanie. Panowie lin

gwiści strudzeni od Piącistawów, spali na podłodze i po ławach, wypogodziło się! mie

siąc świecił, więc można było kilka godzin marzyć ponad Morskim Okiem, potem 

drzemiąc, podziwiać wschód słońca, a chłodem pomaleńku wyjść do Czarnego Stawu.

Wszystko się skończyło doskonale, tylko ksiądz Franuś tak sobie do głowy nabił 

owe rybki w Morskim Oku, że nazajutrz wyszedłszy na kazalnicę nowatorską, kaza

nie o  Opatrzności Boskiej rozpoczął od słów: „Te pstrążki chudobne96 w  głębi Oka 

Morskiego! Któż ich tam żywi?…”

90 Du Jude (niem.) – ty Żydzie.
91 Du Jude miserabler! (niem.) – ty Żydzie ubogi, nieszczęśliwy.
92 Speisezettel (niem.) – jadłospis.
93 Jednokonka – pojazd zaprzężony w jednego konia.
94 Burnus – długie, wełniane wierzchnie okrycie z kapturem i bez rękawów noszone przez Arabów; tu: tka-

nina z białej, grubej wełny lub płaszcz o kroju arabskiego burnusa.
95 Sporo (gwar.) – szybko. 
96 Chudobne (daw.) – biedne. 
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Wtem spojrzał na mnie, zmięszał się, i omal kazania nie zmylił… ale się opamiętał! 

przeszedł na drozdy czy pliszki skalne nad Czarnym Stawem; na świstaki, koziorożce 

itd. i powiedział kazanie prześliczne, a górale słuchali, że komara brzęk byłbyś usłyszał 

w kościele!…

Więc wycieczka wyszła na chwałę Panu Bogu!

„Dziennik Literacki” 1867, nr 1, s. 7-9; 

nr 2, s. 22-25; nr 3, s. 39-42
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Przyroda. Góry i lasy. W Tatry – Na szczyt Łomnicy

– Niech się dzieje wola Boża: jadę! chociażem1 chory na ten przeklęty katar żołąd

kowy; już trzeci rok się leczę, a kuracji jeszczem nie dokończył.

– I nie czujesz polepszenia?…

– Tyle co nic!

– Nie namawiam cię! lecz rad bym, abyś się puścił2: – Podróż przez Magurę śliczną, 

widok Spiża3… potem Szmeks4… Tatry… Łomnica5… pewno jeżeli nie pomogą, to 

nie zaszkodzą. Po drodze masz miasto z  aptekami, lekarzami; gdyby ci gorzej było, 

zostaniesz w Kezmarku6 i poczekasz na mnie. Ostatecznie zaś jestem przekonan, że 

gdybym cię przepędził tylko! przez dwa groniki7 tatrzańskie! napoił wodą, z którego 

oka morskiego8… a nakarmił jaką baraniną i borówkami; – to by ci się i katar odczepił, 

i flegmę byś wypocił. Pomnij, co ja się to naskawęczał9, przyjechawszy w góry umierać! 

Już mnie przecie umorzyli raz i nekrolog (nawet dość życzliwy) wypisali w „Czasie”… 

a ja porzuciwszy waszą kuchnią [!] łacińską i nawet „deptaki”10 wasze kąpielne, dopiero 

gdym jął11, chodząc i  jeżdżąc po górach w pocie czoła, popijać słonawą „Cykiełkę”12, 

a po niej zwykłą wodę z źródeł i krynic tatrzańskich; sam patrzałeś, jak wyzdrowiałem, 

bez was lekarzy!… Ja bym cię podobno prędzej wyleczył! boś ani kaleka, ani słabowity; 

ślęczałeś tylko za wiele, kawą i mąkami [!] parowymi13 zaflegmili cię jedni – a drudzy 

chcą to usunąć sosikami i pigułkami! – Nie tędy go wiedli, bratku!…

1 Chociażem (gwar.) – chociaż jestem.
2 Puścić się (gwar.) – włączyć się w ruch; tu: zdecydować się na wyjazd.
3 Spisz – region historyczny, sąsiadujący z Podhalem; obecnie jego część leży po stronie polskiej, a część po 

słowackiej.
4 Szmeks, inaczej Smokowiec – najstarsze uzdrowisko podtatrzańskie, znajdujące się po południowej stro-

nie Tatr, obecnie na Słowacji; w XIX wieku stąd najczęściej wyprawiano się na Łomnicę.
5 Łomnica – drugi pod względem wysokości szczyt tatrzański (2634 m n.p.m.), położony w słowackiej części 

Tatr Wysokich. Do roku 1860 uchodziła powszechnie za najwyższy szczyt Tatr. 
6 Kezmark, Kiezmark, Kesmark, Kieżmark, Kežmarok, Kesmark – miasto na Spiszu, nad rzeką Poprad.
7 Groniki – zdrobnienie od wyrazu: grań – ostry, skalisty grzbiet.
8 Morskie oka – tą nazwą w XIX wieku określano wszystkie jeziora tatrzańskie.
9 Skawęczeć (gwar.) – narzekać, stękać. 
10 Przypis Autora: Józef Niwicki, dziedzic Kierlikówki w  Bocheński[e]m, zmierziwszy sobie ciasną prze-

chadzkę u źródeł szczawnickich wyższych, przyrównał [ją] do młyna końskiego deptanego. Pochwycili to 
drudzy i odtąd przechadzki przy źródłach ogółem zwą: deptakami.

11 Jął, jąć (daw.) – zacząć coś robić.
12 Cykiełka – woda mineralna.
13 Trudno wywnioskować z kontekstu, czy Morawskiemu chodziło o rodzaj mąki produkowanej w młynach 

napędzanych maszyną parową, czy o pieczywo w odpowiedni sposób przygotowywane na parze, czy też 
o terapię parą, np. w saunie.
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– Jam lekarz! bredzisz przeciwko zakonowi naszemu – jednakowo w bredni twej 

czuję tyle „instynktu przyrodniczego”, że naumyślnie popełnię błąd wielki i usłucham 

cię… w imię Boże! jedźmy!! –

Po takim oświadczeniu Stanisława Olexego, doktora medycyny, chirurgii itd., 

a ówcześnie lekarza zdrojowego w Krościenku – siedliśma [!] na podwodę14 wójtow

ską krościeńską pana Żabieńskiego (posła krajowego), który nas sam jak najuczciwiej 

powiózł.

Początek drogi był niepociesznym. – W Starej Wsi Spiskiej15 drużba mój jął stękać 

i narzekać na boleści... musieliśmy stanąć w Macieszowcach16 w karczmie, gdziem mu 

warzył kawę czarną, mając przy sobie maleńki przyrząd ku temu. Po kawie, której sam 

zażądał, jeszcze gorzej; więc gotuj mu herbatę, bardzo mało naciągłą17, dobrze osło

dzoną i z cytryną, ulżyło mu się trochę. Wtem przychodzi Żyd biedny, blady i nędzny, 

pożal się, Boże!… pyta o  lekarza, bo Żydówka w  karczmie posłyszawszy, że jeden 

z nas lekarzem, dała mu znać. – Olexy, obaczywszy chorego, wstał, wpatrzył się weń, 

wysłuchał opowiadania, jął macać puls… pukać, słuchać, zapisywać, radzić… i zapo

mniał o chorobie własnej – zwłaszcza dziwiąc się znowu „instynktowi aptecznemu” 

Żydów, którzy tam zwykli bez wydatków sporządzać sobie doskonałą kąpiel żelezi

stą18. – Żużle kowalskie rozpalając w ogniu, zalewają wodą zimną z dodatkiem kwasu, 

bodaj kapuśnicy – jeżeli octu brak. I woda się zagrzeje w wannie, i żelazo rozłoży się po 

jakiej godzinie, zwłaszcza pod przykryciem, i nie kosztuje prawie nic. – Gdy go boleści 

opuściły, rozglądnęliśmy się po karczmie i wsi – i dalej w drogę, bo Żabieński naglił – 

a i nam było po woli.

Przed Kezmarkiem – znowu boleści i stękania, aż mi żal było biedaka! już chcia

łem sobie wyrzuty sumienia robić, lecz mi je rozwiał, mówiąc: „O co chodzi? za kilka 

dni i tak muszę wracać do domu! a przecież wolę odboleć tu! niżli gdzie w karczmie 

w Łącku lub Gaboniu! tu mam aptekę i lekarzy, i gospoda dobra!…”

Niemki spiskie posłyszawszy, że gość słaby potrzebuje rosołu dobrego, natychmiast 

[go] sporządziły. Po posiłku ja poszedłem w miasto do znajomych, on miał chwilkę 

wypocząć, a potem pójść do apteki niedalekiej, której położenie wskazałem dokładnie.

Za godzinę wracam: – Mój drużba leży w łóżku: oddech mocny i prędki, przed nim 

na stole stoją dwie flaszeczki, a świeca się pali. – No! myślę sobie, przepadła Łomnica! 

14 Podwoda – rodzaj konnego pojazdu.
15 Stara Wieś Spiska – miejscowość na Spiszu, leżąca na Słowacji w powiecie Kiežmark.
16 Macieszowce – Matiašovce, miejscowość leżąca zaraz za Starą Wsią Spiską, w kierunku Kiežmarku.
17 Harbata mało naciągła – tu: słaba herbata. 
18 Kąpiel w wodzie mineralnej z dużą ilością żelaza (szczawy żelazistej).
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szkoda tylko pogody!! – Na flaszeczce jednej czytam napis: Laurocerasi!19, a na drugiej 

jakieś tam drugie licho opiowate!20 – Siadłem smutny i dumam nad biedakiem! Po dru

giej godzinie budzi się nagle, podnosi i sięga po lekarstwo.

– Cóż? Tobie gorzej?

– Oj! gorzej, gorzej! Do apteki zaszedłem dobrze, ale na powrót jak mnie chwyciło 

w uliczce… sądziłem, że ducha wyzionę… oburącz trzymając się muru, ledwo dosze

dłem… ledwom łóżka dopadł… ach! jakżeż to boli!…

Całą noc spałem jak mysz na bębnie – zaglądając doń i podając leki od godziny do 

godziny. Nade dniem dopiero usnąłem na krótko, ale twardo. Słońce błysło w okno, 

jam się zerwał niespokojny i patrzę: – Mój drużba siedzi sobie na łóżku uśmiechnięty 

i woła mi wesołe:

– Dzień dobry! aleś to spał smaczno! z godzinę podziwiałem i zazdrościłem…

– Cóż? jakże się masz? wracamy?

–  Czego mamy wracać?… pojedziemy dalej! – nie po to wybraliśmy się… mnie 

opuściły boleści, jakoś mi się ulżyło, a  tam Tatry takie cudne, zerknijże oknem. Do 

Szmeksu przecie dojadę żyw, skorom ci nie umarł dotąd…

Jedziemy tedy!21 – Przed nami czołem: Tatr rdzeń olbrzymi z Łomnicą sterczącą ku 

niebu! – Z tej strony widok Tatr najwspanialszy, najogromniejszy.

Przejeżdżamy przez miasteczko Hundsdorf22, a  raczej Hunsdorf, tj. miasto 

Hunnów!, którzy tutaj mieli porazić przednie straże Rzymian!…

Od Tatr wieje nie wiatr – ale tchnienie! tak świeże, tak woniejące, że się nie można 

nasycić oddechem! człek pije to tchnienie zda się całym ciałem i w całym ciele czuje 

go. – Kto raz dobrze odetchnął tą wonią powietrza górskiego, przepadł dla rówien!! 

– Tęsknota za tym tchnieniem podniebia ogarnia go w  miastach... w  tych waszych 

kamienicach… salonach… po tych ulicach oświetlonych gazem, a tak zwane „świeże 

powietrze” przechadzek waszych stołecznych do rozpaczy przywodzi! – Woń 

żywiczna borów sosnowych i świerkowych, w niegdyś puszczach, sandomierskiej i nie

połomickiej, i zaduma stepu podolskiego – jeszcze, jeszcze choć w części wynagrodzi, 

19 Liść wawrzynowiśni (Laurocerasus), z  którego wyciąg z  dodatkiem wody i  spirytusu ma m.in. działanie 
rozkurczowe, żółciopędne, przeciwbólowe, uspokajające. 

20 Opium – substancja otrzymywana z soku niedojrzałych makówek, zawierająca m.in. morfinę. W XIX wieku 
opium używane było jako środek przeciwbólowy, uspokajający, nasenny.

21 Tedy (daw.) – w każdym razie, przeto, wobec tego, więc, zatem. 
22 Hundsdorf – obecnie wieś Huncovce w  północnej Słowacji, w  powiecie Kiežmark. Z  podobieństwa 

brzmienia nazw Morawski wywodzi związek miejscowości z Hunami, ludem koczowniczym, który w  IV 
wieku przyczynił się do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Ujawnia się tu jego amatorska pasja 
lingwistyczna.
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ale pachnidła na przemian z zaduchą podziemną, a w końcu fajczane wędlarnie po 

kawiarniach i knajpach?... De gustibus non disputandum!23…
 Nocna mgła tatrzańska ogrzana słońcem wzniosła się wysoko i rozpadła w płaty 

wcale niemałe. Wietrzyk łagodny unosi je prądem, a  słońce, oświecając z  wierzchu, 

sprawia, iż cienie padają na ubocza24 gór, które nam się od południowej strony w kilko

milowej swej okazałości przedstawiają. Na tym tle czystym cienie chmar25 pędzą, zapa

dając po dolinach i gubią się częściowo, a rosnąc znowu w przestrzeń, gdy przechodzą 

na grzbiety pasm… Zjawisko przecudne! zdaje się, że stado tysiączne robactwa jakie

goś olbrzymiego ugania się po Tatrach, na wzór pijawek to rozciągając miękkie cielska 

czarnozielone – to znów kurcząc i zwijając w kłębek – a bezustannie, bez wypoczynku, 

ruszając się i wijąc… Aż przeleciały wszystkie! hen! ku równiom, skąd z głębi widziane 

wydadzą się mniejszymi i jaśniejszymi – a badaczom przyrody jako chmury „baranki” 

obwieszczą pogodę. –
Mój drużba w zachwyceniu woła raz po raz: 

– Ach! jakież to cudne!… a cóż to za powietrze… czuję, że mnie orzeźwia!… coraz 

co chwilka czuję się zdrowszym… Jeżeli tak potrwa, tom gotów widzieć i Łomnicę!… 

Chwała Bogu.

Wjechaliśmy w  las, przez który wycięta droga do Szmeksu, czyli Tatrafüred26 
(tj. Kąpiel Tatrzańska). Droga wznosi się zwolna, lecz bezustannie; widok piękny, 

23 De gustibus non [est] disputandum (łac.) – gust nie podlega dyskusji; o upodobaniach się nie dyskutuje.
24 Ubocz (gwar.) – zbocze, pochyłość.
25 Określenia „chmara” Morawski używa zamiennie z „chmura”.
26 Tátrafüred – węgierska nazwa Szmeksu, Smokowca.

Szmeks 49
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powietrze śliczne, las cienisty, złazimy z wozu, idziemy piechotą ścieżkami. Mój dru

żba coraz żwawszy… ciągle w  uniesieniu radosnym; znowu siadamy na wóz, wjeż

dżamy do Szmeksu – on lekko i śmiało skacze z wozu, mówiąc: 

– Wiesz co, Szczęsny! jam zdrów!…

P[an] Rajner27 z całą swą uprzejmością wita, pytając: na jaką cenę żądamy pokoju? 

– Przy śniadaniu oświadczamy chęć wycieczki na Łomnicę. Po obiedzie – ledwośmy 

wstali, gdzie nawiasowo rzekłszy, chory mój lekarz strzepał bifsztyk [!] cały i  zapił 

szklanką wina górnowęgierskiego – biegnie za nami dziewczyna pokojowa, wołając: 

– Wielkomożne państwo! pan Rajner daje pitać do sebe, bo jakesz Prusy28 pryszli, 

co chcą na Łomnicu!29…

Piąci Prusaków: wszystko górnicy kopalń śląskich, piechotą nadciąg[nę]li od 

Jaworyny30 – zajadają niedojadki obiadu gości kąpielnych i  jedząc jeszcze, hałaśliwie 

wołają o przewodników na Łomnicę – chcąc ruszać natychmiast. Więc p[an] Rajner 

śle po Janosza i przewodników. –
Janosz Chudec, główny przewodnik, zjawia się niebawem: – Chłop sążnisty, lipto

wian31, chudy, małomówny, wojak wysłużony, mówi po słowacku i węgiersku, a licho 

po niemiecku. On nas ma prowadzić, bo zna każden kamyk na Łomnicy.

Paweł Grajsinger – leśny32, a latem hajduk, czyli po prostu stróż zdrojowy, Słowak 

jasnowłosy, usłużny i potulny. On zwoływa przewodników, dogląda rzeczy i wszyst

kim zawiaduje.

Jakub Brajer – przewodnik, Niemiec spokojny, małomówny i cierpliwy, nie chodzi 

mu o  to, czy nań włożą brzemiączko33 mniejsze czy większe, on niesie spokojnie. – 

Mnie go polecił p[an] Rajner.

Prusacy dla siebie wzięli tylko jednego, ale za to zamówili dwa konie pod wierzch, 

dokąd będzie można. O 4½ mamy ruszać!..

– Jakżeż z Tobą?… – pytam Olexego.

27 Johan Georg Rainer (1800–1872), Niemiec spiski, dzierżawca Smokowca, który przyczynił się do rozwoju 
uzdrowiska, budując nowe gmachy, ścieżki i  drogi. W  1865 roku postawił schronisko w  Dolinie Zimnej 
Wody na Staroleśnej Polanie, nazwane później Schroniskiem Rainera.

28 Prusy, Prusacy – tu: Niemcy.
29 Służąca, posługująca się mieszaniną języka słowackiego i polskiego, oznajmiła: „Pan Rainer zaprasza do 

siebie, ponieważ przyszli jacyś Prusacy, którzy chcą [wyjść] na Łomnicę.”
30 Jaworyna, Tatrańska Javoryna, dawniej Jaworzyna Spiska – wieś na północny Słowacji, w powiecie Poprad, 

na Spiszu.
31 Liptowianin – mieszkaniec regionu obejmującego Kotlinę Liptowską i stoki otaczających ją Tatr w północ-

nej Słowacji.
32 Leśny – tu: leśniczy.
33 Brzemiączko, zdrobnienie od: brzemię (daw.) – ciężar, bagaż.
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– Ruszam z wami – a gdybym nie zdążył34, wrócę konno – albo przesiedzę w lego

wisku… czekając.

Piąta godzina po południu bije! Ruszamy, nie zważając, że deszcz kropi, a bokami 

gór grzmoty. Nad nami cienkim gromem jęknął piorun przeraźliwie – wiatr zaszumiał, 

chmara poleciała ku Lubicy35 i Lewoczy36, a my ciągniemy swoją drogą, która nieba

wem przechodzi w ścieżkę, wiodąc mimo37 pomnikowo obmurowanego źródła wody 

słodkiej – potem uboczą Doliny Kolbachu38 do drogi wozowej tąż doliną wiodącej.

Wodospady Kolbachu mijamy: mały i wielki. Całe Węgry cudują39 się nad nimi – 

podróżni przechwalają nawet nad Staubbach40 szwajcarski – a przecież oba nie umyły 

się nawet do naszej Siklawy41, bo ani tej szerokości nie mają, ani tego tła obszernego 

i przystępu. Są to spady potoka górskiego w koryto ciasne, podczas gdy tam jest upust 

olbrzymi kilku stawów u samej ich grobli granitowej na samym grzbiecie Tatr!

Kolbachu Wielkiego Doliną idziemy w górę – lasu i drzew ani śladu! – pusto i coraz 

puściej! – Wchodzimy w ostatnią miedzę kosodrzewiny, która tu już nie sprosta mro

zom. Kończyny jej drzewostanu mianowicie w potokach – noszą ślady ciężkiej walki 

z lodem. Kosodrzewiny zmarzłej bez liścia i kory, konary obumarłe bieleją kępami – 

coraz wątlejsze, coraz karłowatsze, aż w końcu znikają zupełnie! – Są to straże przed

nie, czaty stracone, ginące w ciągłych zapasach życia z martwotą! – Tu pustać zwycięża 

i śmiercią karze przekroczenia miedzy swej od Boga wytkniętej, mrozi i tępi latorośl 

drzewną nawet najwytrwalszą, która zdołała wśród łagodniejszych lat powiewu zazie

lenić się w dziedzinie zimy! – Podobnie dzieje się na kończynach oświaty.

Przewodnicy nasi ciupagami rąbią kosodrzew suchy, wiążą i na plecach niosą – bo 

tam, gdzie mamy nocować, nie ma, jeno42 trawy jeszcze niektóre, zioła alpejskie, mchy 

i porosty; zresztą43 kamień, woda i powietrze ostre a mroźne.

Stajemy u  „Kamienia Ogniowego” (Feuerstein44), tej dzikiej gospody w  dolinie 

34 Nie zdążył – tu: nie nadążył, ustał, osłabł.
35 Lubica – miejscowość na Słowacji, w powiecie kieżmarskim, kraju preszowskim, na wschód od Kiežmarku.
36 Levocza – miasto w kraju preszowskim, między Popradem a Preszowem.
37 Mimo (daw.) – obok.
38 Kolbach – nazwą tą oznaczano różne obiekty, m.in. dolinę i potok. 
 Dolina Kolbachu – inaczej Dolina Zimnej Wody – po południowej stronie Tatr oraz jej dwie górne gałęzie: 

Dolina Małej Zimnej Wody (Mały Kolbach) i Staroleśna Dolina (Wielki Kolbach), wraz z otoczeniem: potoki, 
wodospady, doliny i szczyty.

39 Cudują się nad nimi (gwar.) – podziwiają je i zachwycają się nimi.
40 Wodospady Staubbach – wolno spadające wodospady z  wodną mgłą, leżące w  Szwajcarii, o  wysokości 

prawie 300 m.
41 Siklawa – największy wodospad w Tatrach Wysokich na potoku Roztoka.
42 Jeno (gwar.) – tylko. 
43 Zresztą – tu: poza tym.
44 Feuerstein (niem.) – feuer – ogień; stein – kamień.
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Kolbachu Wielkiego. – Jest to okruch granitowy, który waląc się od szczytów Tatr, 

uległ tak szczęśliwie, że utworzył przydasze samorodne, kędy kilkunastu ludzi przy 

ognisku mogą leżeć obok siebie bezpieczni od słoty, a  nawet od przeciągów wiatru 

i mrozu. Wobec ogromu Tatr, łom ten wydaje się kamykiem, a ludzie mrówkami, co 

się podeń chronią! A przecież to łom potężny!… A ludzie, co pod nim szukali schro

nienia? od przedwiecznych zbójców począwszy, aż do dzisiejszych wiele i małomoż

nych, zaciekających45 się ku Łomnicy; iluż to z nich poczuwało wielkość swoją i chęć 

deptania po karku niewolników?… Słabiutkie drgnięcie ziemi w Tatrach wystarczy

łoby do przewrócenia łomu i zgniecienia ludzi, co się tulą doń!… ale człek nadęty parą 

wielkości własnej nie ma czasu myśleć nad wypadkiem tak nieprzyjemnym...

Miesiąc świeci jasno! – Nad nami koniec Kolbachu46, który wypływa od padołu 

Pięcistawów Spiskich47, wyższych po części od jezior i stawów polskich. Wodospadu 

jednak nie tworzy ten upust, cienkie tylko strugi huczą i skaczą pomiędzy łomy usy

pisk szczytowych, gdzieniegdzie bielejących smugami śniegu. Prawy brzeg Kolbachu 

wznosi się w  Grzebień Polski48 (Polnischer Kamm), którego szczyt zwano Średnią 

Górą. – Poza tym Grzebieniem Polskim jest Wielka Dolina (z  niemiecka wyma

wiana: Felkathal), którą wychodzi się na szczyty ponad Czarny Staw i Morskie Oko. 

Madziary49 ze Szmeksu zwykli tamtędy chadzać i spuszczać się do gościnnej chałupy 

nad Morskiem Okiem. 

Polacy boją się tego przejścia do Szmeksu!… więc i przewodnicy nie bardzo o nim 

pewni. A wiedzie ono przez sam rdzeń Tatr popod dwa najwyższe ich kopce: Łomnicę 

i Lodową50. –
Lewy brzeg Kolbachu Wielkiego, na wysokości Kamienia Ogniowego płaskim 

grzbietem oddzielony od Kolbachu Małego – ponad którym sterczy Grzebień 

Łomniczny51 i Łomnica sama.

W takim więc otoczeniu obsiedliśmy ognisko pod kamieniem. Kosodrzew suchy 

pali się wesoło, potrzaskując iskrami, wnątrze [!] tej półjaskini gościnnej oświetlając 

jasnoczerwono, podczas gdy Tatry olbrzymie szczytami lśnią w blasku miesięcznym, 

45 Zaciekających się – tu: przybywających, podążających.
46 Kolbach – tu prawdopodobnie: Staroleśny Potok, zwany też Wielkim Kolbachem.
47 Pięć Stawów Spiskich – grupa pięciu głównych stawów w  Dolinie Pięciu Stawów Spiskich, z  których 

wypływa potok Mała Zimna Woda.
48 Polski Grzebień – szeroka przełęcz w grani głównej Tatr Wysokich.
49 Madziary – potoczna nazwa Węgrów.
50 Lodowy Szczyt – szczyt w Tatrach Wysokich, trzeci co do wysokości po Gerlachu i Łomnicy. Jest silnie 

rozczłonkowany, południowo-wschodnie ściany masywu górują nad Doliną Małej Zimnej Wody.
51 Łomnicki Grzebień, Łomnicka Grań – grzbiet ciągnący się od Łomnickiej Przełęczy aż nad Zimną Wodę 

w okolicy Wodospadów Zimnej Wody.



200

Antologia

ciemniejąc ku dolinom mglistym. Pod kamieniem gwar i krzykliwość pruska. – Tam! 

zaś przyroda kamienna milczy grobowo! – woda tylko huczy groźnie i dudni w potoku 

jakby zagniewana na ludzi, że nie pojmują wielkości ciszy nocnej w Tatrach!…

Prusacy gadatliwi dobywają garnka blaszanego dwugarncowego na wodę i  tyle

goż drugiego na kawę. W pierwszym warzą wodę, w drugi wkładają worek płócienny 

z kawą mieloną.

Chcemy się łączyć z kawą naszą – zapraszają do spółki – a jeden z nich proponuje 

przed kawą: grog! – My zaś zapraszamy na „czaj”. – Was ist das52 „czaj?”53 – pyta kilku. 

Jeden spośród nich objaśnia, że to „grog” z rumu, ale nie na wodzie, tylko na herbacie 

chińskiej, na sposób rosyjski!…

– Das mus jut sind54 – to musi być dobre?

– Sehr jut!55 – bardzo dobre! –
Woda kipi, zaparzamy herbatę, czaj się robi, a Prusacy nie mogą się nachwalić, że to 

o wiele lepsze od grogu… szkoda że dawniej nie znali… że odtąd zawsze herbatę będą 

nosić obok rumu.

Widząc nas jedzących przy piciu herbaty, pytają, czy to można?… i znowu zdzi

wieni dobywają kiełbasę rzekomo włoską, którą nas chcą raczyć. – Pięć dni chodzą 

już po Tatrach, a dwa deszcze zmoczyły ich do nitki; kiełbasa przemokła, zrzedniała 

i zbladła, wygląda niesmaczno tak, że trudno się namyślić. Natomiast domowa nasza 

kiełbasa kawałkami na rożeńku odgrzana przy ogniu, nieporównanie lepsza, zwraca 

uwagę Prusaków, którzy, skosztowawszy, znów wołają: Jute – sehr jute!56 – żałują, iż 

wprzód nie wiedzieli o tym…

O jedzeniu i o niczym jak tylko o jedzeniu! rozmawiając, uwarzyli kawę swoją, czer

pią chochlą blaszaną i piją półkwartkami na czarno. Licha! zwietrzała!! ale im smakuje 

– niektóry i 3 kubki wypije, tj. 1½ kwarty i jeszcze sobie doprawi… Wypili z półtora 

garnca tego nektaru cywilizacji, cedzonego przez worek, po kubku tylko dawszy prze

wodnikom, którzy się jednak przymówili o przylewkę rumu!

Ciągła ta gadanina o jedzeniu i kawie, a dalej o domowych sprawach, kopalniach 

i o górnikach, któren więcej zarobi, o rudzie, która więcej wydaje… itd. – unudziła nas, 

bo do tego szkoda Tatr i Łomnicy.

Pytamy, czy porobili jakie studia w Tatrach.

52 Was ist das? (niem.) – co to jest? 
53 „Czaj” Morawskiego to herbata z dodatkiem rumu. Niemcy natomiast pili grog, czyli rum rozcieńczony 

wodą.
54 Das mus jut sind, (właśc.) Das muss gut sein (niem.) – to musi być dobrym.
55 Sehr jut, (właśc.) Sehr gut (niem.) – bardzo dobre.
56 Jute – sehr jute, (właśc.) Gut, sehr gut (niem.) – bardzo dobre.
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– Co za studia?

– Mineralogiczne, geognostyczne57…

– Nie! bośmy tylko górnicy!! 

– To za czymże chodzicie w góry!

– No! za tym, za czym cały świat! – żeby być w górach. Ja! byłem już w Alpach 

salcburskich58 9.000 stóp nad powierzchnią morza – byłem w  Szwajcarii saksoń

skiej – w Korkonoszach [!]; a teraz byliśmy na Babiej Górze i w Tatrach na Pysznej 

– Gewońcie – Zawracie, a teraz będziemy na Łomnicy!… – z śmieszną chełpliwością 

odpowiada brodacz czarny, może 40letni o pałczatym, trochę czerwonawym nosie!

– Więc botanika nie ma między wami ani geognostę [!], ani mineraloga?

– Nie ma! my wszystko urzędnicy kopalń. Ja! węgla, tamten galmeju59, ten żelaza, 

a  tamten pan Wüllers jest „Berginspector”60 w  Lipiniu61 przy Beuthen62 w  Śląsku 

Górnym i ma pod sobą 1.700 górników – a robi na galmaj i cynk, i węgiel!…

Pan Wüllers, młody, przystojny, siedział 

sobie na osobności, mówiąc mało, a nic o jedze

niu, tylko od czasu do czasu spoglądał na 

Tatry i  w  jasną piękną noc – a  potem na nas, 

dwu Polaków, i  ukradkiem notuje sobie wra

żenie. Przedstawiony nam, wstał pospiesznie, 

podał nam rękę i  przysiadł się do nas. W  toku 

pogadanki poznaliśmy, że on nie Prusak, tylko 

Westfalczyk63 znad Renu – że nauki ma więcej 

w małym palcu jak oni w głowach i że rad by się 

bliżej przypatrzył Polakom. Prosił nas o  szcze

góły względem Tatr, nie tając, że napisze do 

dziennika którego nadreńskiego, nade wszystko 

zaś rad by był słyszał jaką polską piosenkę naro

dową… bo jeszcze nigdy nie słyszał.

57 Geognostyczne – dotyczące ukształtowania terenu (m.in. pochylenia terenu, kierunków dolin, wysokości 
spadków powierzchniowych, typu gleb).

58 Alpy Salzburskie – Alpy austriackie, w pobliżu granicy z Niemcami.
59 Galmej, (właśc.) galman – jedna z cynkonośnych rud.
60 Berginspector (niem.) – urzędnik nadzorujący.
61 Prawdopodobnie chodzi o Lipiny, obecną dzielnicę Świętochłowic, niegdyś miejscowość, gdzie wydoby-

wano węgiel i rudę cynku (huta Silesia).
62 Beuthen – niemiecka nazwa Bytomia, sąsiadującego ze Świętochłowicami.
63 Westfalia – kraina historyczna w Niemczech między Renem a Wezerą, na północ od Ruhry.

Łomnica50
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Najniespodziewaniej więc staliśmy się śpiewakami! i piosnka Janusza64 jedna i druga 

zabrzmiała po granitach Tatr! – a  Prusacy nawet zaprzestali gadaniny bezmyślnej 

i słuchali, Westfalczykowi zaś musieliśmy naprędce przełożyć pieśń na niemieckie. – 

Zachwycał się treścią i dziękował najserdeczniej. Prusacy zaś powtarzali: Jut! sehr jut!, 
zapewniając, że wróciwszy do domu, założą Liedertafel65 górnośląską, aby wyciekając66 

w góry móc śpiewać także.

Godzina 10 – Prusacy rozwijają kołdry wełniane, lekkie i  wiotkie – otulają się 

i jak który senny, to kładzie się spać. Od ogniska przedziela nas rząd kamieni ułożo

nych w mur, o który spieramy nogi; ciepło dochodzi, a obuwie nie zgorzeje od żaru. – 

Kolbach huczy a huczy! – zresztą cisza! miesiączek jasny… Oświetlenie drużyny zabie

rającej się do spoczynku przecudne!… istna jaskinia zbójców. Leżymy na gołej ziemi, 

pod głową kamienie i co kto może. Z torby wypchanej jadłem mam poduszkę… ciepło 

przyjemne promienieje od ogniska, a dym górą ulata, nie dosięgając nas… usypiamy…

– Wielkomożne Pany! wstawają!! bo miesiąc zachodzi, już czas!… – budzi Janosz 

głosem wielkim. – Kolbach huczy po staremu jakby młyn jaki zaklęty, co w nim diabli 

granit mielą!… świat pociemniał, bo miesiąc zapadł za górę… chłód mroźny!… prze

ciągamy się, wstajemy, ogrzewamy się… Prusacy warzą wodę, zalewają kawę i piją prze

szło garniec. Ruszamy w Mały Kolbach… po ciemku! – Źle iść, bo i stromo, i ciemno 

– miejscami na kolanach pełzamy po schodach wilgotnych, dalej holą śliską od trawy 

i ziół. – Średnia Góra i Grzebień Polski zrumieniały się coraz jaśniej... słońce błysło 

spoza szczytu. – Lecz wschodu właściwego nie widzimy, boć to na dniu najdłuższym67 

słońce [w]zeszło, nim my się wydrapali!

Na Grzebieniu Łomnickim wypoczywając, podziwiamy widoki. Grzbiet ten ska

łami najeżony gdyby okoń, słusznie zwan grzebieniem. Od Pionin i Krępaku można 

go dobrze rozróżnić.

64 Chodzi o  cykl poetycki Wincentego Pola Pieśni Janusza (Paryż, 1833), poświęcony powstaniu listopado-
wemu. Najpopularniejsze z pieśni to: Krakusy, Śpiew z mogiły, Mazur. Do niektórych tekstów skompono-
wano muzykę, m.in. F. Chopin. 

65 Liedertafel (niem.) – tablice z tekstami piosenek; tu: będą ćwiczyć wspólny śpiew.
66 Wyciekać (daw.) – wyruszać, wybiegać, przedsiębrać wyprawę.
67 Wycieczka miała więc prawdopodobnie miejsce końcem czerwca lub w lipcu.
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Usypiskiem łomów olbrzymich zdążamy ku Łomnicy. Tu! trudno zapoznać68, że 

Łomnica była o wiele wyższą i sterczała w iglicę cienką (na wzór Pic-Tenerifa69), a łomy 

u podnóża, że są jej gruzami. Lud nawet wiedział o tym, skoro ją nazwał: Łomnicą, 

niejako „górą złamioną”. – Potężną kopicą sterczy ona na grzbiecie Tatr rozgałęzionych. 

U stóp kopca tego olbrzymiego – stanowiącego strażnicę miedzy polskowęgierskiej, 

ostawiamy kije nasze podróżne, na dal niepotrzebne.

Śniegiem gaszemy [!] pragnienie… i dalejże ku szczytowi!

Kopiec Łomnicy od wschodu wyszczerbion aż ku swej posadzie. Szczerbą tą krętą 

pełzamy jeden za drugim na wzór onego mrowia drobnego! spinając się rękami 

i nogami.

W jednym, i to najgorszym miejscu, nie ma o co oprzeć nogi, bo ściana bezmal70 

prostopadła! pęknięta tylko poziomo, a trzęsienie ziemi część wierzchnią góry cofnęło 

o jakie 2–3 cale, tworząc ścieżkę dobrą może dla koziorożca i kozy dzikiej, lecz przy

trudną dla człowieka; szczęście, że niewysoko.

– Którędyż teraz?

– A po tej szparze, Wielkomożne Pany! Oni pójdą, opierając się rękoma o ścianę, 

a ja tu dołem będę trzymał ręce, tak! żeby mogli stanąć na skałę i na dłoń moją – noga 

lewa w moją rękę lewą, noga prawa w rękę prawą, to przejdą szczęśliwie! – a  jakby 

który chciał spadnąć, to ja go tu uchapiu!…71 Tak mówiąc, wzywa Janosz. 

Najprzód idzie Prusak młody, krępy i śmiały, za nim Westfalczyk, trzeci szedłem 

ja…

– Jakżeż, Stasiu! pójdziesz czy zostaniesz?

– Pójdę na ostatku!... Idźcie, panowie, przodem…

– Idź pan pierwej!… – mówi brodacz rumianonosy… To samo mówi drużba jego, 

chudy, wysoki, z okularami na nosie… Obaj się ociągają.

–  Może Wielkomożne Pany wolą pozostać, jeżeli się boją, bo na powrót będzie 

gorzej! My tu raz pana jednego aż we worze musieli spuszczać na powrozie, tak się 

bał…

– Ja się nie boję!… – przerwał Dr. Oleksy i idzie śmiało, a Janosz, podstawiając ręce, 

dyktuje mu kroki: prawa noga… lewa noga… Przeszedł!

68 Zapoznać (daw.) – zapomnieć.
69 Pic-Tenerifa – Morawskiemu prawdopodobnie chodzi o Pico del Teide (pico po hiszp. szczyt), najwyższy 

szczyt na Teneryfie pochodzenia wulkanicznego o wysokości 3718 m n.p.m., dostrzegany z daleka przez 
marynarzy. Pod nazwą tą może się też kryć skaliste urwisko Pico Teneriffe na Barbados. 

70 Bezmal (daw.) – bez mała, nieomal, niemalże, prawie.
71 Uchapiu (słow.) – pochwycę, złapię.
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Nuż Prusacy wołać na tamtych: – Wstydźcie się!… wstyd nam robicie! mazgaje! 

itd. Radzi nieradzi idą, postawiwszy jednak przy Janoszu jeszcze i Bräuera72, aby ich 

chwytał, gdy będą padać. Trzęsąc się w kolanach i rękach, a zębami dzwoniąc… prze

szli z trudnością i niedołężnie. Oleksy za to nie chciał odtąd iść za nimi.

O trudzie, z jakim się [w]spinać trzeba, nie będę się rozpisywał; kto ciekaw, niech 

spróbuje.

Żywokostu – jak górale mówią – tj. żywych kości swych trzeba dobrze dokładać, 

z przewodnikami zaś dobrymi idąc, kto w góry wdały73, nie znajdzie owego ogromu 

niebezpieczeństwa, o jakim bają mazgaje! Przejście przez szczelinę powyższą jest naj

gorszym w całej wyprawie – lecz i tu nie ma obawy utraty życia lub zdrowia, skoro taki 

Janosz pod tobą stoi gotów uchapic! gdyby piłkę…

– A to szelmo[w]ski kraj! a to nieporządek! u nas posłano by górnika z oskar[d]em, 

który by nadciosał skały, wbito by kilka kawałków żelaza i byłoby przejście dobre… – 
zawodzi brodacz gadatliwy… trzęsąc się od strachu!…

–  Czy pan o  Polsce mówisz?… to zaraz pchnę Cię w  dół na złamanie karku! – 

z śmiechem rzecze mu lekarz. –
– Gott behütte74! ja myślę Węgry… a raczej Spiż…

– No! to niech pana zepchną przewodnicy, bo to spisacy… 

Śmiechem musieliśmy buchnąć na widok trwogi, z  jaką się obejźrał na Janosza… 

także śmiejącego się…

Zda się, że już koniec! – ale gdzie tam!… to tylko garb nowy przebyty niby terassa75 

lub schód olbrzymi, na którym wznosi się wyższy… Więc dalej! – Pniemy się często na 

klęczkach, czasami po kominiarsku w szczelinie wąskiej… Przed nami jakieś drewno… 

łata dwusążniowa z nazwiskami wyrżniętymi. To drzewce od chorągwi zatkniętej na 

szczycie przez tych, których nazwiska wyrżnięte… dalej drugi taki kawał łaty… łomów 

olbrzymich kilkanaście i brył niegdyś podstawy iglicy zwalonej – i szczyt Łomnicy – 

wedle obliczeń nowych 8. 800 stóp (ale nie wiem jakich76) nad powierzchnią morza 

wzniesiony.

Szczyt Łomnicy obejmuje jakie 24 sążnie kwadratowe i  jest nierównowypukłym, 

najwyższa wypukłość wynosi 4–5 sążni. Szczyt ten cały jednak nie jest miarą iglicy 

zwalonej, lecz raczej niedołamkiem od boku. Z  góry można najlepiej osądzić, że 

72 Bräuer – wspomniany na początku tekstu Jakub Brajer.
73 Wdać się (gwar.) – wprawić się, przyzwyczaić. Wdały w góry – potrafiący chodzić po górach.
74 Gott behűtte, (właśc.) Gott behüte (niem.) – broń Boże.
75 Terrase (fr.) – taras.
76 Pod zaborami na tym samym terenie mogły być stosowane różne systemy miar. 
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Łomnica waliła się w stronę Grzebienia dzisiejszego swego i rozłupana w dwie połowy, 

mianowicie zaś od spodu. Właściwy więc szczyt jej był więcej ku stronie od Grzebienia, 

a terassy, które się przekracza, i łomy olbrzymie wskazują objętość kiedysiejszą!77

Wywyższenia drobne na szczycie dzisiejszym wynoszą 2–3 siągi.

Wszystko to nagie, poczerniałe granity; miejsca równiejsze, poziome pokryte mesz

kiem drobnym.

Wiatr mroźny wieje, otulamy się obaj z lekarzem, on w szal szkocki, ja w górnicę78 

z pętlicami, od której niesienia przewodnikowi osobno obiecałem 20 centów – pomnąc 

na zimno górne; mieliśmy też oba wspólnie wina półgarnca i kawałki jendora79 pieczo

nego zamówione u pani Rajnerowej. Prusacy nie mieli z sobą nic – więc raczeni od 

nas wołali w uniesieniu raz po raz: Das ist jut! sehr jut!80 – Nikt się nie upił… ani nie 

przejadł!…

Posilanie żołądka nie przeszkadzało oczom, które rozkoszowały [się] widokiem.

Po Tatrach całych mgła ciemna kłębuje się u  stóp naszych, jakoś niespieszno jej 

w równie… ciągnie i snuje się zwolna. Gdzieniegdzie spośród niej sterczą dzikie szczyty 

i  grzbiety chropowate. Gdy się mgła przerwie, stawy i  morskie oka z  głębi zalśnią 

w ciemnogranatowej oprawie gór, które czym wyżej, tym jaśniejsze. Co za piękność 

piekielna! – widoku takiego opisać trudno. Brudna szarota chmar kłębujących podnosi 

urok barw, wydają się Tatry gdyby błękitno emailowane [!], a jeziora to niby kamienie 

drogie oprawione w głąb… wszytko to utulone w łachmany chmur podarte, przez któ

rych dziury Tatry błyskają niby skarb!… Czasami oko sięgnie dalej po grzbietach nie

równych… Co też to tam tych wirchów?!81… co szczytów?!… najeżone gdyby olbrzy

mie kolce jakie… a wszystko błękitne silnie! bez mała metalowobłękitne!!

A przecież tu nie ma lodowców; smugi śnieżne bieleją strzępkami ledwo widzia

nymi z dali! – Cóż dopiero w Alpach i lodowcach?… Tam też lud wierzy „w Robaka 

Lodowego”82, błękitnego jak niebo samo i  jeszcze błękitniejszego, bo przeźroczystego 

i lśniącego z promieniącą [!] koroną na głowie; ma to być król duch lodowców! – Biada, 

kto go ujźrał, bo oka od niego oderwać nie zdoła, dostanie zamętu głowy i sam rzuci 

się w przepaść! – Czy może być w postać nadobniejszą ujęta piękność góry błękitnej 

77 Kiedysiejszy (daw.) – dawniejszy, przeszły.
78 Górnica – wierzchnie okrycie męskie, długi płaszcz sięgający kolan. 
79 Jendor (daw.) – indor.
80 Das ist jut! sehr jut, (właśc.) Das ist gut, sehr gut (niem.) – to jest dobre, bardzo dobre.
81 Wirch (gwar.) – szczyt.
82 Legenda alpejska, według której turysta, zobaczywszy w Alpach króla lodowców, traci życie, rzucając się 

w przepaść.
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o  szczycie promieniejącym, która wpośród mgły ciągnącej sama zda się poruszać 

życiem? – 

Na Łomnicy stojąc, zachwyt człeka porywa i zapomnienie dziwne. – Patrząc w dół 

ku dolinie Kolbacha, kędy ściany granitowe prostopadle wynurzają się z mgły bałwa

niącej się; podziwiając przeciwległą „Lodowatą wieżycę” (bo turnia, po niemieckie: 

Thurn), traci człek równowagę przytomności, gotów by skoczyć w  to morze mgły, 

które w zamęt wprawia zmysły jego zdziwione… 

A tam! od strony Węgier, cóż za rozkosz! co za wdzięk!!

Pogoda najjaśniejsza! najśliczniejsza!! – Panonia83 zielona rozpostarta bez końca 

ściele się kobiercem równiuteńkim, jasnożółtawozielonym. Bliższe nam smugi i pręgi 

ciemniejsze: to pasma gór niższych Fatry84 i  Matry85 (fatra – brat, matra – matka 

z  wołoska). Te istotnie śrebne tasiemeczki i  niteczki, to rzeki i  rzeczki; a  owe białe 

kępeczki niby kwiatków wzorzysto szytych, to miasta… miasteczka, nad Popradem86… 

Hernadem… Wagą… Dunajem… To stare przedmadziarskie państwo słowiańskie: 

Zwoleń87. Z szczytu Łomnicy widzisz je całe, możesz śledzić styki: – Wagą w dół ku 

Dunajowi, Dunajem na wschód aż po zgięcie południowe, dalej mimo Gieńca, owego 

schronienia Łokietkowego, aż do Cissy88, a  Bodrogu raczej – Bodrogiem i  Ondawą 

w Topię aż po miedzę Rusi Czerwonej... kędy istniał gród rzekomo Galis, jeżeli czytano 

dobrze!.. (albo jeżeli cudzoziemcy napisali dobrze!…).

Podobny widok, zdaje się, miał przywodźca Węgrów mimo Munkacza89 

i  Ungwara90, wtargając w  Podgórze zwoleńskie, gdy wjechawszy na szczyt góry nad 

Hernadem zawołał. O! Sernecz!, tj. o szczęście!!

Innego wyrazu trudno wynaleźć, chcąc oddać błogość, jaka owłada i opaja uczucie. 

Tam! człek by skoczył w przepaść mglistą i chmurną, aby zaginąć na wieki, a w chwili… 

83 Panonia – w starożytności rzymska prowincja nad środkowym Dunajem, obecnie zachodnie Węgry, Dolna 
Austria, Słowenia i Chorwacja.

84 Fatra – Wielka Fatra, pasmo górskie na Słowacji, w  Karpatach Zachodnich, leżące między Małą Fatrą 
a Tatrami.

85 Matra – pasmo górskie na Węgrzech, w Karpatach Zachodnich.
86 Poprad, Hernad (Hornad), Waga (Wag), Dunaj – Morawski przekręca nazwy rzek, podobnie jak te wymie-

nione w zdaniach następnych.
87 Morawski nawiązuje do istnienia na tym terenie w VII wieku najstarszego zachodniosłowiańskiego pań-

stwa Samona. Trudno orzec, dlaczego nazywa je Zwoleniem. Może od morawskiej twierdzy Znojmie. Może 
jednak myśli raczej o Państwie Wielkomorawskim księcia Mojmira I i o twierdzy Zwoleń. Znajdujące się 
w następnych zdaniach tego fragmentu postacie i miejsca są trudne do dokładnej lokalizacji. Pisze o nich 
Morawski również w pierwszym tomie Sądecczyzny (Kraków, 1863) na stronach: 13–15 i 27–30.

88 Cisa, Bodrog, Odnava, Topl’a – rzeki leżące na południe od Tatr.
89 Munkacz, Mukaczewo – ukraińskie miasto w obwodzie zakarpackim. Mukaczewo istniało już w IX wieku. 

W wieku X należało do Rusi Kijowskiej. W wieku XI zostało opanowane przez Węgrów.
90 Ungvar, Użhorod – miasto w zachodniej części Ukrainy, na granicy ze Słowacją.
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tu! zaś rad by zszedł z wolna w te równie śliczne i nęcące, skąd powiew tak łagodny, 

tak błogi… tam by rad żył i cieszył się… długo, ach! długo! – bo tam musi być błogo!…

Myśli i ducha ludzkiego ustrój – jest jednakowy! – Sądzę, że nie inaczej czuli ludzie 

i czuły ludy, przebywając góry, aby zdobywać równie poza nimi leżące, a słynne z łagod

ności podnieba a bujności ziemi. Tak Mojżesz91 – tak Brennus92 i dzicz praniemiecka 

– tak Atilla93 – tak Awary94 – Mongoły95 – tak Napoleona I96 republikanie obdartusy…

Chmara zimna zachodzi nam z tyłu! wznosi się nad nami, tworząc ostrzesznicę97 

mglistą… bokami opuszcza się w doły… Łomnicy jeszcze chroni… jak gdyby bojąc się 

olbrzyma.

Pod nami Grzebień Łomnicy – ni z tego, ni z owego poczyna się kurzyć w uboczy; 

słup dymu jasny wzbija się prościuteńko ku chmurze, która zasię opuszcza się w jed

nym miejscu, jak gdyby na przyjęcie gościa. Dym słupa rozpostrzenia się górą, rośnie 

i nieznacznie łączy się z chmurą.

Tworzą się dwa sklepiona chmurne sparte na jednym słupie! – brudne i brzydkie… 

a łukami obu otworów jaśniejąca ziemia węgierska zajaśniała podwójnie ujęta w ramy 

tak niespodzianie stosowne! –

Więc i tu Bóg łaskaw! wynagradza trud! – Widziałem burze! widziałem powichry 

tęczowe! sądziłem, że trudno o więcej piękna. A czymże to wszystko w porównaniu!… 

Cóż to za cudo! co za raj!… co za zieleń jasna przeszywana śrebrem!!…

Z  łona gór pod nami ni stąd, ni zowąd, więcej takich dymów powstaje… rosną 

i snują się jeden za drugim gdyby mary z grobów zbudzone… Sennoobwisłe unoszą 

się ponad ubocza gór i idą w dół: głębiej! a głębiej!… Przeciągając, zasłaniają częściowo 

widok łukami sklepion…

Widok się mąci… mąci się radość serca… zaduma jakaś owłada umysł… rad byś 

posiedzieć w milczeniu granitowym, pomarzyć o maleńkości człowieczej… o wielkości 

Boga!…

91 Mojżesz, postać biblijna, przywódca Izraelitów, który wyprowadził ich z  Egiptu i  wprowadził do Ziemi 
Obiecanej.

92 Brennus, pod tym imieniem kryje się dwóch wodzów celtyckich; jeden w  III wieku podbił Macedonię 
i Grecję, drugi w IV wieku zajął i złupił Rzym. 

93 Atylla, władca Hunów z V wieku, metodą najazdów stworzył imperium sięgające od Danii po Bałkany.
94 Awarowie, koczowniczy lud, który w VI wieku łupił Bizancjum.
95 Mongołowie, koczowniczy lud wywodzący się z  centralno-azjatyckich stepów, tworzący w  XIII wieku 

imperium.
96 Napoleon Bonaparte, w XIX wieku cesarz Francuzów, król Włoch, protektor Związku Reńskiego, prowadził 

wiele kampanii, chcąc podporządkować sobie kolejne państwa Europy. 
97 Ostrzesznica – trudno stwierdzić, co Morawski ma na myśli. W Sądecczyźnie (t. 2, s. 85–86) pod tą nazwą 

kryją się daszki zrobione z gałązek drzew iglastych, wsparte na żerdziach, dające schronienie szlachcie czu-
wającej w tzw. kotczych zamkach. Pewnie chodzi o ościeżnicę – ramę w otworze drzwiowym lub okiennym. 
Ostrzesznica więc w tekście oznaczałby ramę utworzoną z chmur i mgły.
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– Hinunter, meine Herrn! – hinunter! den ich habe schon Bauchschmerzen!98 – tj. na dół, 

panowie! na dół, bo mnie już brzuch boli! – woła brodaty, czerwononosy Prusak…

– Und ich hab Halsschmerzen…. und bin geneigt zur Halsentzündung99… – a mnie gar

dło boli, a skłonnym do zapalenia gardła… – dodaje suchy jego drużba w okularach…

– A pęk[ł]! byś z twym brzuchem i ty z gardzielem suchym!… – zgorszony i zgnie

wany odrzekł Dr. Olexy i stanął tak gniewny i tak sprężysty, jak gdyby sam w życiu 

swoim nigdy nie stękał i nie skawęczał…

– Dolu! Wielkomożne pany, dolu! bo budze źle, skoro deszcz kamene pomoczy!…100 

– z swej strony dodał Janosz! Słuszna jego uwaga stłumiła gniew nasz i oburzenie.

Prusacy szukają jeszcze garnka ukrytego pod kamieniami, w  który przychodnie 

zwykli kłaść bilety swe wizytowe z datą i uwagą jaką… Obaj zaś stękacze wołają, że ich 

boli i kole… Dajemy im arkusze bibuły, jeden na gardło, a dwa na brzuch dla owinię

cia. Jest to najtańszy i najlepszy środek obok chustki jedwabnej… Raz na zawsze idąc 

w góry, miewam to w kieszeni: chustkę dla siebie, bibułę dla mazgajów nieporadnych. 

Owinęli sobie gardło i brzuch, po chwili ociepliło się im, więc znów wołają po swo

jemu: Jut ist das sehr jut! aber jehen mahl herunter!101…
Chłód mroźny! parę znać w powietrzu… chmura zimna otula nas, więc ruszamy… 

Widok gaśnie zupełnie.

Bawiliśmy na szczycie 3/4 godziny.

Na siedziączkę102 pełzamy w dół, rękami dzierżąc się skał… więc się trzeba czasem 

i podrapać.

Obaj tworzliwi103 Prusacy pełzając ślimaczo, zatrzymują wszystkich… Znudzony 

wyprzedzam wszystkich i radzę Janosza przydać onym dwom niedołęgom wyłącznie… 

Tak się staje… Olexy uwierzył też siłom swym i idzie trzeci, tuż za Westfalczykiem… 

a  przewodnika naszego napędza ku pomocy Janosza... który, biedując z  Prusakami 

oboma, baczy na przód, jak idziemy…

98 Hinunter, meine Herrn! – hinunter! denn ich habe schon Bauchschmerzen! (niem.) – w dół, moi panowie, 
w dół. Boli mnie brzuch.

99 Und ich hab Halsschmerzen…. und bin geneigt zur Halsentzündung (niem.) – i boli mnie gardło, i mam 
skłonności do anginy.

100 Dolu! Wielkomożne pany, dolu! bo budze źle, skoro deszcz kamene pomoczy (słowac.) – na dół! Wielmożni 
panowie, na dół! Bo będzie źle, kiedy deszcz zmoczy kamienie.

101 Jut ist das sehr jut! aber jehen mahl herunter, (właśc.) Gut ist das sehr gut! aber gehen mahl herunter 
(niem.) – dobre, to jest bardzo dobre, ale schodźmy już.

102 Na siedziączkę – siedząc, zsuwając się na pośladkach.
103 Tworzliwy (gwar.) – tchórzliwy, łatwo ulegający uczuciu strachu.
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Widząc przejścia pewne i  mając czas po temu, puszczam się przodem, szukając 

kędy lepiej – a Janosza upewniam, że nie zaginę… Wiedzie mi się tak dobrze, że Janosz 

dziwi się i uspokaja…

Nie taki to ta diabeł straszny choć i na tej Łomnicy – jeżeli kto wdały w góry. Ale 

uważać trzeba doskonale i przed siebie jak najdalej, a  spuszczać się nie szczelinami, 

które często nagle spadają w dół, tylko grzbietami, po łowiecku rzekłszy: iść tropem 

zajęczym, a  nie lisim104… a  położenia okolicy i  zwrotu głównego nie zapominać na 

chwilę… Przede wszystkim zaś, wyjąwszy przewodnika, trzymać się kupy, aby się 

wspomagać wzajemnie! – Wielka to nauka i w życiu społecznym!…

Obydwu niedołęgów prowadzi Janosz i Bóg!… lezą105 gdyby lalki drewniane! noga 

nie umie stąpać! ręka nie umie dzierżyć się skały… bo oko nie umie wskazać ręce ani 

nodze.

Brodacz ów krzykliwy w każdym miejscu gorszym, wargą kręci konwulsyjnie i od 

strachu ścięgnami oblicza drga mimowolnie. Już nie śmiech bierze, ale żal i  litość! 

patrzyć, jak nogami przebiera, szukając oparcia, a bojąc się zeprzeć106. – Suchy zaś jego 

drużba niedoli, ten pobladł jak chusta i już ani nogami nie przebiera. Bezmyślnie sta

wia jednę [!] za drugą, kędy mu Janosz, biorąc stopę w rękę, oprze – sili się dojźreć 

nóg własnych, a nie zdoła, nawet mimo okularów – tak krótki ma wzrok. Usta ciągle 

otwarte... a gdy nogą nie dostał oparcia, a mimo to Janosz, trzymając wpół, każe się 

mu spuszczać w dół – wykrzywieniem strasznym, konwulsyjnym zaboleje twarz mar

twa… zdaje się, iż omdlewa!…

Po co to takim ludziom [w]spinać się po górach?

Ci drudzy trzymają się kupy, poprzedzający wskazuje następcy, kędy którą nogę 

postawić… i gdyby nie czekanie na tamtych, szłoby się dość sporo! –

Przebywając niebezpieczny chodnik na pęknięciu ściennym, trzeba było uwierzyć 

w  aniołów stróżów, patrząc na obydwu niezdarnych Prusaków… przewodnicy obaj 

stali pod nimi, aby chwytać, gdy spadną – my zaś jako mogli, podawali im ręce... Szli 

prawie tylko po dłoniach Janosza silnego… i przeszli – a wszystkim było jakby kamień 

z serca spadł! –

Dorwaliśmy się przecie w końcu kijów naszych – więc wytchnąwszy chwilę, dalej 

z łomu na łom! po usypieniu, Grzebieniem Łomniczym w Dolinę Kwiecistą107.

104 Lis pozostawia ślad prosty jak linia, bez odchyleń na boki pojedynczych odcisków, natomiast trop zajęczy 
ma podobieństwo litery Y, dodatkowo zwierzę to przeważnie kluczy.

105 Lezą (daw.) – idą.
106 Zeprzeć (daw.) – oprzeć.
107 Dolina Kwiecista – jedna z  licznych dolin Doliny Kolbachu, miejsce częstych odwiedzin dziewiętnasto-

wiecznych turystów.
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Tu wiosna w całym słowa znaczeniu – choć dołami żniwo!

Kwiecie tatrzańskie wszystko jak gdyby się zmówiło, tak wraz zakwitło na tle śliskiej 

i gładkiej kostrzewy108, trawki pożywnej i tuczącej. Dolinka ta gładko i obszernowyklę

sła, wyłożona ziemią tak czarną i tak urodzajną, iż niepodobna przypuścić, że to sam 

rozkład skał! – Musiała tu być ongi stara bujna roślinność i to roślinność drzewna nie 

ziołowa, co najmniej kosodrzew, który dziś ginie miejscami o wiele niżej!

Dla badacza przyrody prześliczna ta hola kwiecista godna ścisłego śledzenia nie 

tylko co do ziół, ale i co do składu ziemi i położenia dwojącego109 dobroczynny skutek 

ciepła słonecznego.

Westfalczyk najpierw, a za nim Prusacy, za naszym przykładem podziwiają cud

ność kwiatów, które się aż zdają prosić zerwania i oglądania. Zbieramy co ładniejsze, 

Prusacy tak samo – a brodacz rumianonosy niesie ich pęk ogromny.

W dół iść przykrzej niż było pod górę, bo ciało się otrzęsa110 – łydki i lędźwie bolą za 

każdym stąpnięciem mocniejszym… ale cóż robić! iść trzeba, bo też i deszczyk pada, 

popędzając z tyłu. 

Ślisko! trudno się utrzymać! – co chwila brzdęknie który i  zjedzie kilka kroków. 

Gdzieniegdzie kosodrzewiny krzak mimo wysokości niezwykłej zieleniejący, częściej 

jednak bielejący sucho, usłuży ręce do trzymania się. Idzie każdy jak i kędy może, każ

den sobie rzepkę skrobie! Brzdęk! siadłem znowu, nie wiem wielokrotny raz i  jadę, 

siedząc, w dół! Prusacy wołają: halt! halt!111 – ale ja sobie jadę dalej! – bo gładziuteńko 

po trawce pulchnej i ślisko! a niebezpieczeństwa najmniejszego choćby aż do potoka. 

Do stracenia zaś nic a  nic! bośmy bez tego zmoknięci do nitki – a  deszcz ciepły!… 

Zjechałem dobre stajanko, dopokąd stało kostrzewki pulchnej, dobre i to! Na kamie

niach ostałem się i wstaję rozśmieszony. Drużyna cała gdyby pijana, zatacza się i prze

wraca wśród chichów i śmiechów! boć to i przyodziewy112 szarpnęło po trosze; a my 

obaj mamy powód śmiać się z drugich, gdyż tym razem: Niebył Polak mądry dopiero 

aż po szkodzie! – Mnie! poczciwy Dynarowicz jeszcze na [!] Starym Sączu – Olexemu 

zaś nadworny jego krościeński [krawiec] wynaśladował owo góralskie wyszywanie 

108 Kostrzewa – rodzaj trawy (do tego rodzaju traw należy 450 gatunków). O zaletach kostrzewy górskiej 
pisał Morawski w relacji Beskidu kończyny nad Nawojową i Popradem. 

109 Dwojącego – tu: podwajającego, wzmagającego, nasilającego.
110 Otrzęsa (daw.) – trzęsie się, mocno drga.
111 Halt! (niem.) – stój.
112 Przyodziewa (daw.) – okrycie, ubranie.
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(czynowanie113)… kędy wypadało… a  to po prostu za pomocą płata sukna przyszy

tego, więc my się nie obdarli do żywego w siedziączkę – zjeżdżając samorodną koleją 

granitową z szczytu Łomnicy; – ale Prusactwo! – oczy trzeba było zasłonić, gdy się 

który przewrócił. Stąd tedy śmiechy bezustanne, bo każdy, nie widząc jak wygląda 

sam, wytykał drugiemu. Przypomniało mi to niedolą [!] pań i paniczów galicyjskich… 

których nazw jużcić114 wymieniać niepodobna! –

Przyjechali do Szmeksu z Szczawnicy, kędy się niby to leczyli, lecz – na psa uroki! – nie 

byli chorymi. Była to jedna mężatka i trzy panny, znajome, ale podobno nie krewne, 

jedna nawet podobno z gór. Jednej pannie słębił115 więc i drużbił116 nieodstępnie męż

czyzna skądś tam! od sandomierskiej puszczy – drugim drudzy panicze zaglądali 

w oczka, prawili grzeczności – mniejsza o to czy: „ku” rzeczy czy „od” rzeczy – a pani 

mentorce oddawali cześć głęboką – jak to bywa na świecie większym pod panowaniem 

zakonu przyzwoitości społecznej. Szlachtowianie117 (którzy całą przygodę opowiadają 

genialnie!) podwozili – i mieli przewodniczyć – bo widząc, że się zaniesie na wycieczkę 

w Tatry, najdawniejszy z nich polecił usługi swe jako przewodnik, co oczywiście przy

jęto jak najchętniej i tym naturalniej. Mniej kłopotu wieźć z sobą już i przewodnika, 

skoro wieziono i dwie służące własne, trzymając się obyczaju domowego. Bo skoro śp. 

Pani Morska z Zarzycza118 rok w rok jadąc do Paryża, a stamtąd na ostrzygi119 świeże 

do Ostędy120, Hawru121 i Bulonij122… zawsze woziła z  sobą praczkę swą in natura123, 
z chustką na głowie, a butach targowych na nogach; skoro praczka znów woziła z sobą 

„balią pralną”124 in natura z tyłu powozu przywiązaną – czemuż by z Szczawnic nie 

można wozić z sobą przewodnika in natura!

113 Czynowany – słowo to wyjaśnia Morawski w relacji W Tatry – Do Piącistawów, opisując strój górali, którzy 
mieli spodnie z grubego sukna, na kolanach i w tyle czynowane, „tj. mocną wełną kręconą w siatkę wcale 
ozdobnie wyszyte, dla ochrony od zdarcia, gdyż często wypada drapać się na klęczkach lub zsuwać się na 
siedziączkę”.

114 Jużcić, juścić (gwar.) – tak jest, rzeczywiście, istotnie.
115 Słębił (daw.) – zalecał się, był narzeczonym.
116 Drużbić (daw.) – towarzyszyć.
117 Szlachtowianie – mieszkańcy Szlachtowej, wsi w obecnej gminie Szczawnica.
118 Hrabina Magdalena Morska (XVIII/XIX w.) z Zarzecza koło Przeworska; podróżowała po całej Europie, 

przebudowała dworek i jego najbliższe otoczenie, nadając im świetności. 
119 Ostrzygi (daw.) – ostrygi.
120 Ostęda, właśc. Ostenda – miasto w Belgii.
121 Hawr – miasto we Francji.
122 Bolonia – miasto we Włoszech.
123 In natura (łac.) – w naturze; tu: wieśniaczkę.
124 Balia pralna – drewniane naczynie do prania bielizny. 



212

Antologia

Więc krótko mówiąc, w pogodny poranek prześliczny wybrano się w Tatry, dawszy 

hasło: Prowadź do Doliny Kwiecistej!

Szczawniczak o  Dolinie Kwiecistej wiedział tyle co o  raju, że musi istnieć kędyś 

– ale nie traci miny, wyjmuje swą „ciupagę” z woza i  idzie przodem prosto drogą ku 

górom i prosto za nosem. Za nim trop w trop idą panie, wykoronkowane, wyświeżone, 

wystrojone, a lekuteńko na pół w przezroczy, że każden hafcik można było rozróżnić; 

a w rączkach słońcochronniki125 tylko i  to maleńkie, którymi twarz okryć – gdy się 

zrumieni – i wiejąc ochłodzić się można – gdy serduszko pocznie pukać nadto gwał

townie. Panicze zaś jak przystało: we fraczkach podwiewnych… w lakierkach… i ręka

wiczkach barwy jasnomaślanej. – Jednym słowem: wszyscy jak gdyby na bal proszony 

do Kwiecistej Doliny!

Ścieżka, a więc i przewodnik, zawiedli szczęśliwie do wodospadu Kolbachu pierw

szego i drugiego, stamtąd przez mostek w ubocz Grzebienia Łomnicy, kędy szlachto

wianin dojźrał niewysoką holę, a bacząc, że się rumieni i żółci od kwiatów, mówi: Oto 

Dolina Kwiecista! ale nie wiem, czy nie będzie za wysoko?

– Niewysoko! niewysoko!! – odrzekły panny wesoło, trzech paniczów naraz poda

wało rękę pani mentorce, więc postanowiono iść dalej parami oczywiście, każdy 

z swoją.

Wyszli szczęśliwie nad spodziew, zbierając kwiatki, żartując, a nawet okolice lory

netując126 gdyby teatralne kulisy… – Więc jeszcze wyżej… jeszcze wyżej… dostali się 

na grzbiet podgórza łomnickiego. Uradowani i  zmęczeni usiedli na ziemi, gwarząc 

a marząc w duszy, iż odtąd zasłyną: lwami i lwicami galicyjskimi, co Tatry niebotyczne 
deptały stopami!…

Było im dobrze, więc i odpoczynek trwał dość długo. Więc też i Tatry miały czas 

ukończyć ranne zajęcie: wytworzyć mgły nocne, wznieść je nad szczyty, oziębić i skro

plić. Ni z tego, ni z owego w mgnieniu oka nadbiega [chmura] spoza Łomnicy i nie

proszona, i niewołana, pojedynczymi, grubymi kroplami daje zadatek lici127, która ma 

nastąpić.

Kusa rada! trwoga nie pomaga! łezki w oku nie pomagają! panowie czują niemoc 

swoją wobec pań… fraczków… i  burzy… boć trudno z  fraczków urobić namiot dla 

pań przed burzą… nieporadność więc w całej okazałości… w końcu rozpacz panów!… 

bardzo szlachetna, jednakby się nie przydała ani psu na budę!…

125 Słońcochron – wachlarz.
126 Lorynetując (daw.) – oglądając przez lornetkę.
127 Lić (daw.) – gwałtowny deszcz.



213

Tatry

Kobiecy instynkt okazał się lepszym! jednogłośnie zawołały: „Przewodniku, ratuj! 

na Boga, ratuj!!”

Szlachtowian[in] nie marzył, żeby w  życiu kiedy usteczka tak śliczne, których 

rozkaz przejmował go radością – żeby go prosiły, a oczka tak urocze, żeby go błagały 

zalane łzami: Och! byłby skoczył ze szczytu Łomnicy… (tak twierdzi hultajsko!…), 

gdyby mu wolno było scałować te łezki… Na te prośby, na to błaganie, na to rączką 

wypieszczoną głaskanie po górnicy szorstkiej i  brodzie już z  tydzień nieogolonej: – 

stanął w osłupieniu – i niezawodnie gorzej mu było, jak nie przymierzając dziekanowi 

u Morskiego Oka128, gdy go całowały cztery owe syreny okomorskie… Byłby dał życie 

za nich… lecz tu trzeba było rady i ocalenia, bo deszcz leje coraz to lepiej… schować się 

nie ma kędy! wracać wypada koniecznie!

– To prowadź nas, bój się Boga! bo poginiemy!…

– Sprowadzę!… paniom nic nie będzie… sprowadzę was zdrowo… ale co sukienki… 

to ich kaci wezmą!…

– Rób co chcesz! tylko życie ratuj… 

Naciupał129 gałęzi brzemię potężne – wlecze za sobą!…

– A to na co? na chatkę?…

– Nie!.. na tratew!…

– Na jaką tratew?…

– Obaczycie zaraz… 

Najpotężniejszy konar kładzie do środka, a po bokach trochę cieńsze, ale zawsze 

tęgie. Na to wali mniejsze i  pozaplatał, żeby się to kupy trzymało, a  ukończywszy, 

mówi:

– Wielmożna Pani siędzie tu! na środku, na ten konar, tak jak na konia i rękoma 

pani będzie trzymać; – a ta panna – bo cięższa, siędzie koło pani na tym oto konarze; 

– tamte zaś obie siędą po bokach i trochę za wami, a będą się trzymać swych gałęzi 

jedną ręką, a drugą waszych. A trzymajcie się dobrze! Nie bójcie się nic, bo wam nic 

nie będzie! a jakby która zleciała, to wołajcie… żeby ją nie zostawić… i nie odjechać!…

Mina paniczów podczas tego miała być wielce – niesalonową… Jednak dorozumieli 

się reszty i odeszli w bok, gdy panie wsiadały na tę góralską arkę, co ich od potopu 

miała ochronić.

128 Morawski nawiązuje do wcześniejszej wycieczki opisanej w relacji W Tatry – Do Piącistawów, gdy góralki 
w kolibie obok Morskiego Oka domagały się od księdza-turysty datków i całowały go w ręce i policzki.

129 Ciupać, naciupać (gwar.) – rąbać drewno.
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Płaczące i żegnające się nabożnie – usadowił szlachtowianin, napomniał powtórnie, 

aby się nie bały, po czym dwa główne konary biorąc na ramiona: – Wioh! w imię Boże, 

prosto na dół kędy równiej!… Konar główny, na którym siedziała mężatka, spodem 

ciągnął wszystko… siedzisko miały dość niezgorsze, bo im powyścielał gałązkami zielo

nymi… zabawność położenia przemogła nawet trwogę doraźną… zaśmiały się… cho

ciaż [z] łzami w oku… lecz wkrótce przycichły, gdy poczuły, że jadą… w dół z Tatr!…

A  tu deszcz jak gdyby się uwziął, nie pada, lecz leje naremnie!…130 woda grucha 

uboczą całą, z tyłu spiera się o tratew i o plecki panieńskie, a przodem znowu łącząc 

się, sięga góralowi powyż kostek!…

– …Jezus Maria!…

– Cóż tam?

– Krzak mi urwał rękaw!…

– Nic więcej? nie skaliczył131 panią?…

– Nie!

– No to fraszka!…

– Och!… mon Dieu!132…

– Cóż znowu?…

– Fałdy połówki sukni zostały na kosodrzewinie suchej…

Tak szło ciągle!… i koronki, i suknie, i hafty nawet białe; wszystko brali – nie kaci jak 

przepowiedział: – ale krzaki! co który zaczepił, to urwał!

Z początku sromały się niebogi!… później wśród płaczu i wykrzykników… wstyd 

musiał iść na bok!…

Zszedłszy w Kolbachu dolinę, nie były podobne do ludzi…

Góral ukrył ich [!] w krzakach, gdzie czekały, aż im suknie przyniesiono z Szmeksu…

Panowie wracali, jak mogli… czasem idąc… częściej jadąc…

Nikt jednak nie odchorował – i cicho! sza! nikt się nie wygadał… Ja też nie myślę…

Otóż to ten wypadek i niedola – przypomniały mi się i rozśmieszyły, gdym siedząc, 

zjeżdżał nawet bez gałęzi.

130 Naremnie (gwar.) – gwałtownie. 
131 Skaliczył (gwar.) – skaleczył. 
132 Mon Dieu (fr.) – mój Boże.
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Nawiasowo zaś rzekłszy: sanna na gałęzi w dół uboczy gładkiej i pewnej, wchodzi 

nawet w skład gospodarstwa leśnego; bo tak, a nie inaczej, zwłóczy się łupki siągowe 

i gałęzie na opał.

Organiści nawet – ba! nawet młodzi księża wikarzy, na wielkim śniegu, chodząc po 

kolędzie (np. z Łomnicy133 nadpopruckiej do Kokuszki134…), jeżdżą na takim wierz

chowcu zielonym. – Jest to sposób pewny i dobry, acz zabawny! –

Paupry135 krakowskie gdyby mieli taką pyszną Piaskową Górę136 – jak ją ma Lwów, 

niezawodnie słynęliby już bardziej niż Anglicy w Tiwoli137 lub Maderze138… Mniejsza 

o to!…

W końcu jesteśmy w dolinie Kolbacha. Brodaty czerwonos pędzi najpierwszy, za 

nim ów chudy… – Południe właśnie! – mnie czczo i słabo od głodu!… ostatni idziemy 

z Olexym.

Zdążamy do legowiska: – Ogień pali się! – Prusacy wesoło gwarząc, na patyczkach 

przypiekają „salami” przemokłe, chwalą i popijają znowu garncem kawska czarnego!...

Dziękuję! lepsza woda z Kolbachu i herbata gorąca. Mokre odzienie i obuwie roz

wieszamy jako można… zakąsiwszy skrawkiem wędliny odgrzanej na rożenku, ukła

dam się jak wszyscy. – Tniemy sobie drzemkę!…

Za dobrą chwilę, wszystko dobrze! – Człek wprawdzie zmęczony, ale nie bez sił... 

szaty i obuwie obeschłe... przewodnicy biorą tobołki na plecy… ruszamy!…

Przodem biegnie nasz czerwonos brodaty, co tak konwulsyjnie przebierał wargami. 

Teraz pytluje językiem… a  mina ostra! burszowska139… na kapeluszu ogromny pęk 

kwiatów górskich!… trudno poznać, że to ten sam!

U wodospadów przysiadamy na chwilę…

Około czwartej z południa wkraczamy do Szmeksu!

Brodacz czerwononosy koniecznie chce, żebyśmy kroczyli parami i  śpiewając, 

zżyma się, iż go nie słuchamy, mianowicie my obaj! – Ogląda się, czy publiczność nie 

133 Łomnica-Zdrój – wieś w gminie Piwniczna-Zdrój, sąsiadująca z Kokuszką.
134 Kokuszka – wieś w gminie Piwniczna-Zdrój.
135 Pauper (łac.) – biedak; ubogi uczeń.
136 Piaskowa Góra, zwana też Łysą lub Lwią Górą, w dzielnicy Lwowa zwanej Kajzerwald, obejmującej pagór-

kowaty teren z  licznymi stromymi stokami, niewielkimi dolinami i  wąwozami. Wykorzystywana przez 
lwowian do uprawiania sportów zimowych. 

137 Tivoli – miasto i gmina we Włoszech, w prowincji Rzym, w starożytności popularne miejsce zamieszkania 
bogatych Rzymian. Miejsce chętnie odwiedzane przez Anglików.

138 Madera – portugalski archipelag położony na Oceanie Atlantyckim, z górzystą wyspą Maderą, z łagod-
nym klimatem, określanym mianem „wiecznej wiosny”, częsty cel podróży zamożnych Anglików.

139 Bursz – w XIX wieku student uniwersytetu niemieckiego; burszowski – beztroski, zawadiacki, łobuzerski.
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wychodzi na przywitanie… może z muzyką?… panny z wieńcami?? jak draussen!140 – 

Nie chce się dać wyprzedzić, a tu jak na złość zabiegają mu drudzy.

Tym ci bardziej więc nadrabia miną, pręży się, nie wiedząc: że przez to krótki waf-
fenrok141 zdradza klęskę, jakiej doznała wdziata142 jego przez zsuwanie się w siedziączkę 

z Łomnicy…

Jesteśmy! w pokoiku naszym… na łóżkach naszych…

Za chwilę wołają do obiadu, bo tamci panowie już dawno u  stołu. Przebrani 

wchodzimy!

Któż zdoła opisać postać junacką brodacza naszego!… co za dzielność opowiadań 

jego?! jak srodze najeżył czuba kwiecistego na kapeluszu spuszczonym na ucho!… sam 

jeden w kapeluszu, aby świat widział!…

Po obiedzie przechadzka powolna po równi lub w górę – bo w dół trudniej stąpać.

Przed wieczerzą kąpiel letnia! – Jeden z Prusaków, zdrzemnąwszy się, omal nie uto

nął w wannie, gdyż stracił przytomność. Szczęściem ktoś posłyszał pluśnięcie i domy

ślił się…

W nocy sen! ale to sen jak w niemowlęctwie!…

Na szczyt Łomnicy można też wyjść i od polskiej strony, mianowicie od Jaworyny143, 

skąd nawet bliżej, gdyż się idzie prosto na Grzebień Łomnicki. Od Sławkowa144 także 

lżej i krócej – lecz za to trudniej z noclegiem.

O nieszczęściach przy wyłażeniu na Łomnicę – nie słychać krom145 jednego. – Dwu 

uczniów szkół kezmarskich, bez przewodnika, wybrali się na Łomnicę. Gdy przyszli 

popod ową szczelinę osławioną, zachmurzyło się i sypnął śnieg, od którego zmienił się 

widok cały. Zmylili drogę i zaglądali, którędy lepiej. Jeden z nich nie bardzo uważał, 

a raczej niedoświadczony, widząc śnieg gładki, sądził, iż pod spodem kamień gładki. 

A to była szczelina uboczna zasypana śniegiem, stanął, śnieg się uwiózł, a on niebo

rak wpadł w przepaść, a płaczący drużba jego wróciwszy, opowiedział zajście. Ojciec 

jedynaka zabitego, szlachcic madziarski na dwu wioskach, obwieszczon o nieszczęściu, 

przyjechał niebawem wydobyć choć zwłoki dziecka nieostrożnego, leżące o kilkadzie

siąt siągów na występie skały prostopadłej. Dostęp był niepodobny. Więc przewod

nicy zebrani przynieśli powrozy silne i hak potrójny, jakim wyciągają wiadra zapadłe 

140 Draussen (niem.) – na dworze, na zewnątrz; tu: na defiladzie.
141 Waffenrock (niem.) – uniform roboczy; długa kurtka.
142 Wdziata (daw.) – ubranie.
143 Jaworyna, Jaworzyna – wioska przy szosie wiodącej z Zakopanego przez Łysą Polanę do uzdrowiska po 

południowej stronie Tatr.
144 Sławków – wieś na Spiszu między Dolnym Smokowcem a miastem Poprad.
145 Krom (daw.) – oprócz, wyjąwszy.
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w studnią; – jeden z nich przepasany w połę i trzymany silnie, zwiesił się nad przepaść 

i kręcił liną, dopóki hak u końca przymocowany nie zaczepił się o szaty i zwłoki nie

boszczyka. Tak wydobyto szczątki połamane, zniesiono wśród łez i  żalu wszystkich 

gości kąpielnych, a ojciec stroskany zabrał je…

W Szmeksie – z Olexym samowtór zabawiliśmy jeszcze parę dni. – 

Śliczny to zakład i jedyny w swym sposobie, bo u stóp Łomnicy i tuż przy rdzeniu 

Tatr wpośród lasów milowych.

Chodniki i przechadzki samorodne, bo wpośród lasu żywicznego, w którym jedlina 

na przemian z  świ[e]rczyną, modrzewiem, sosną tatrzańską przecudną, jałowcami 

i kosodrzewem.

Kosodrzew rośnie tuż powyż zakładu, a spośród niego wystrzela owa sosna piękna 

i podobno najpiękniejsza z sosien, królowa gór niegdyś; dziś wytępiona i wyniszczona 

ginie za cisem, ongi drużbą swym odwiecznym. Modrzew tu częsty, ale, zwłaszcza 

starszy, nie zwraca uwagi, bo to ani zielenią, ani cienistością nie dorówna drzewu dru

giemu. A właśnie wszystko inne świeżością, wonią żywiczną i chłodem zachwyca, tak 

jak nęcą murawy świeże a suche, bo to do południa146 i nie pod liściem.

Ogrodowych drzew, mianowicie zagranicznych, nie ma tu – i dobrze z tym.

Chodniki te tatrzańskie opłacają się same sobą. – Tu stoją krocie siągów, bo przy

szedł czas na porębę147; – tam stado krów dojnych zajada paszę obfitą, a owdzie juhasy 

pasąc, przepędzają liczne stada owiec dojnych i kóz… Wszystko po przechadzkach, tuż 

ponad chodnikami. Stąd obfitość nabiału najlepszego…

Chodniki zaś same milowe!

Wedle zakładu i źródeł wysypane piaskiem żółtym żelezistym – ciągną się w prawo, 

w lewo – w górę, w dół, cieniste lub po słońcu, jak kto lubi. Każden się pomieści, każ

den odswobodni!148 – Naszym paniom nie podobałoby się to chodzenie samopas149 

drużynami, wolą ciasny deptak, gdzie można widzieć wszystkich i pokazać się wszyst

kim… zbierać się na kwasy i nudy, ale przyzwoite!… comme il faut!150…
Tu swoboda zupełna i wygoda bez wystawy.

146 Do południa – od strony południowej. 
147 Poręba – tu: wycinka.
148 Odswobodni – od: swoboda, wolność; tu: każdy ma dużo miejsca.
149 Samopas – w pojedynkę, oddzielnie.
150 Comme il faut (fr.) – prawidłowo.
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Jadalnia wspólna, mężczyźni z kobietami – a  jak kto przyjedzie, tak siada… i na 

swoim miejscu pewnym.

Usługa wobec naszej, wzorowa, choć może mniej uczuciowa! – Kilkanaście dziew

cząt jednako z  węgierska czyściuteneńko [!] ubrane, parami wchodzą do sali z  pół

miskami. Przewodniczki, a za nimi drugie, zwracają w lewo i prawo, każda do liczby 

gości sobie przeznaczonych, bez chichów, bez śmiechów i dowcipów, poważnie wcale 

i powtarzając swe madziarskie: teszyk151 albo słowackie: niech się patrzy152. Więc też nie 

ma zagapiań i zapominań!…

Wychowanica właściciela zakładu, jedyna przyszła dziedziczka: Otylka z  cicha 

pęk!153 najprzód szła z  półmiskiem, doglądając wszej154 służby. Rok przedtem była 

w Szczawnicy przez kilka tygodni jako gość kąpielny! – co ona tam nabroiła, co naba

łamuciła, mianowicie w  czardaszu155 przyskakując do paniczów koroniarzy156 i  ręce 

w boki, wyzywając okiem czarnym!… o tym najlepiej wiedzą panicze, co przepadali za 

nią po lądzie i wodzie. Tu pełniła służbę gościnną na czele sług swych… i było jej z tym 

wcale do twarzy; – chociaż może niejedna z rodaczek nie zechce uwierzyć i zgorszy 

się! – Ale to po świecie bywa proza taka!…

Jadło w Szmeksie nieobliczone snać157 na słabiuteńkie zakatarzone żołądeczki – bo 

też i cały zakład nie dla chorych, ale dla takich, co nie mają ochoty chorować, dla zmę

czonych, osłabionych… Więc też panowie lekarze nie przepisują tu, jak gotować, tylko 

gospodyni domu, Pani Rajner, słynna wzdłuż i wszerz. Daje ona pokarmy silne, piecze

nie przerastałe tłuszczem, indory, pudding z polewą, płatki miasto158 lichego sera rze

komo szwajcarskiego, posute159 bryndzą pierwszą160 może na kuli ziemskiej, naleśniki 

itp. – Żurachwiny161 stanowią zwykły kompot, a jest tego obfitość taka, że lubownicy 

biorą pełnymi talerzami. – Za to co do chudziuteńkich kurczątek naszych kąpielnych – 

co do potraweczek o sosiku krochmalikowym – galaret z kleju perfumowanych i malo

wanych… z tego śmieją się Madziary. Ot! zwyczajnie Azja nieznająca się na powabach 

„deptaczków” kąpielnych, a karmiąca się z prosta, aby móc pędzić po Tatrach dzikich 

151 Teszyk, (właśc.) tessék (węg.) – proszę (gdy coś podajemy).
152 Nech sa páči (sł.) – proszę (podając coś).
153 Z cicha pęk – nagle i niespodziewanie lub o kimś kto nieoczekiwanie ujawnia swoje usposobienie lub 

zdanie.
154 Wszej (daw.) – całej, wszystkiej.
155 Czardasz – węgierski taniec. 
156 Koroniarz – określenie Polaka pochodzącego z zaboru rosyjskiego.
157 Snać (daw.) – widać, zupełnie, podobno, może.
158 Miasto – tu: zamiast.
159 Posute (gwar.) – posypane.
160 Pierwszą – tu: najlepszą, najpyszniejszą.
161 Żurawiny.
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i odbywać wycieczki po lasach, w których nawet jednego Platanusa162 nie uświadczy 

ani Thui163 itp.… tylko same proste drzewska zwykłe, z których żywica płynie… może 

być, że zdrową na płuca, lecz szkodliwą garderobie. Toteż i goście wyglądają po temu; 

o spazmach nie słychać ani o fizycznych, ani o moralnych.

Po obiedzie wszystko się to rozchodzi – wyjąwszy fajczarzy i  polityków. 

Najulubieńsza przechadzka chodnikiem południowym na ostatni przyłęk gór. Widok 

stamtąd śliczny. – W prawo i w lewo pasma Magury, tj. małej góry tatrzańskiej, a wpo

śród dolina Popradu zielona, cudna, zasiana miasty i  wsiami. Najwybitniej jaśnieją: 

Kezmark, Hundsdorf, Milbach164, Poprad, a w samym środku Sobótka Spiska165.

Piękna to dolina, bo zroszona krwią ludzką, okwita bujno! – A ileż to tam i polskiej 

krwi uprawiało ją?… a ile czeskiej, morawskiej, szląskiej!! Tać to koryto główne krwi 

wojowników ludzkości! – Ilekroć ludzkość Europy średniej idzie w zapasy krwawe, 

nie mija doliny Wagi i doliny Popradu! – Bo to chodniki ludzkości główne, którymi 

chadzają wodzowie losu narodów, począwszy od świętych apostołów: Wojciecha166, 

Świerada167, Urbana i Justa. –

Wracając z  tej przechadzki, patrzy się na Tatry, mianowicie na Polski wirch nad 

Czarnym Stawem – na Średnią Górę – Grzebień Łomnicki i Kolbach…

Szmeks albo Tatrafüred, tj. zdrojowisko tatrzańskie, jest własnością gromady 

Mühldorf, która się wykupiła [w] r[oku] 1848. – Rajner, mieszczanin zamożny 

z Sobótki, za 30.000 guldenów złożonych na ten wykup, na lat kilkadziesiąt wydzierża

wił ogromne lasy wraz ze zdrojami i utworzył Szmeks, który ciągle podnosi i ozdabia; 

dochód cały obracając na budowle domów gościnnych, w sposób szwajcarski. Dzieci 

nie mają Rajnerowie, więc przybrali oną wychowanicę. Oboje sami ciągle pracują; on 

w  zarządzie głównym, ona w  przyjęciu i  zaopatrzeniu gości. Sami wszystko wydają 

i  sami zapisują. Ludzie dobrzy, prawi, nie salonowi, lecz uprzejmi bardzo i  ludzcy. 

Cieszy ich słuszne uznanie dobrych chęci i wytrwałej pracy pożytecznej. 

Nie ma też wypadku, żeby się kto żalił na przeciążenie, tak umiarkowana cena 

wszystkiego. 

162 Platan.
163 Tuja.
164 Milbach, niem. Mühlenbach, słowacka wieś Młynica w powiecie Poprad.
165 Sobótka Spiska – Spiska Sobota, obecnie dzielnica miasta Poprad, w przeszłości samodzielne miasto.
166 Święty Wojciech – biskup praski żyjący w X wieku, męczennik, patron Polski.
167 Święty Świerad – pustelnik żyjący na przełomie X i XI wieku, związany m.in. z Tropiem. Jego uczniami byli 

Urban (w Iwkowej) i Just (w Tęgoborzy).
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Antologia

Toć też lubią ich goście, a gromadadziedzic – czci i nie zazdrości zysku, którego 

uczestniczy sama… – (Dopisek: Obecnie już nie żyje p[ani] Rajnerowa168.)

Światek Boży i życie na nim, Rzeszów, 1871, s. 66–105

168 Elżbieta Rainerowa, z domu Bartsch, zmarła w 1867 roku. Opisana wycieczka odbyła się kilka lat wcześniej.
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Babia Góra g. 81,159,201
Barcice 21,27,82,103,106
Bardejów, Bardiów 103
Barnowiec 128–129
BączaKunina 104
Beskid Niski 22,26,28,31,55
Beskid Sądecki 22,26–27,31,38,55
Beskid zob. Beskidy
Beskid Żywiecki 22
Beskidy 7,10,27,32,40–41,55,91,95,102
Biała rz. 37,65,70,112,115
Białka rz. 
45,146–147,150,157,159,170,174–175,186
Biczyce 66
Biegonice 68
Bielany 86
Bieszczady 71
Binczarowa 21,70 
Bobowa 31,81
Bochnia 82,109
Bodrog rz. 206
Boguchwała 12
Bogusza 20
Bratyszowiec 66,104
Brunary 104
Bruśnik 31
Brzezna 66
Brzostek 30
Bukowina 40,143,145,161,163,169,186,187
Bytom 201

 •C•
Chabówka 33
Chełm g. 41,70,71,113
Chełmiec 66
Chocim 15
Chomranice 30
Cieniawa 21,65
Cieszyn 91

Ciężkowice 31
Cisa rz. 206
Czarna 27,117
Czarny Potok 21,68 
Czarny Staw 28–29,42–43,159,167–
168,175–179,181,190–191,199,219
Czchów 31
Czerwona Skałka g. 72
Czerwony Klasztor 22,75 
Czorsztyn 22,116,119

 •D•
Dąbrówka 70
Długa Hala 101
Długołęka 19
Dniepr 74,76
Dobczyce 118
Dobra 26
Dolina Pięciu Stawów 28,41–
42,46,55,136,145–146,151, 
157–159,162,182,185,190
Dunaj rz. 206
Dunajec 22–23,33–34,37,48,51,65,69,71–
79,83,138,140,142,164,

 •F•
Fatra 206 
Florynka 27,50,107,113
Frydman 22

 •G•
Galicja 27,49,180,184,189
Gaboń 194
Gdów 30
Giewont 45,46,143,201
Głębokie 105
Golica g. 74
Gorce 159
Gorlice 31
Gruszów 30
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Grybów 20,31,70,107,116
Grzebień Polski zob. Polski Grzebień
Grzebień Łomnicki zob. Łomnicki Grzebień

 •H•
Hornad rz. 206
Hundsdorf, Hunowce 46,195,219
Huta Krzyżówka zob. Krzyżówka

 •I•
Izby 115

 •J•
Jakubkowice 30
Jarosław 12
Jastrzębik 126
Jaszkowa 116
Jaworze g. 70,71
Jaworzyna 216
Jaworzyna Krynicka 27,124
Jazowsko 34,79,81
Jordanów 26

 •K•
Kadcza 34,79
Kamienica m. 20
Kamienica rz. 27,39,71,99,103
Kamień Barnowiecki zob.  
Wierch nad Kamieniem
Kamionka Wielka 16,18,21,32,37,38,41,66
Kanina 66
Karkonosze 201
Kieżmark 28,82,163,193,194,219
Kolbach 33,50,199,202,212,219
Kolbachu Dolina 46,48,198,206,214–215
Kokuszka 215
Kołowy Szczyt g. 159
Koszyce 116,117
Kościeliska Dolina 42,139
Kościelisko 
43,51,137,138–139,141–142,147,156,158,164
Kotów 70
Krajna Hala 131
Kraków 11,19,22,24–
25,27,41,46,55,57,77,86,135,141,143,146

Krasny Bród 115
Krępak Pilchowski g. 128
Krępaki 82
Krościenko 28,33,69,194
Królowa 21,41
Krużlowa 31
Krynica 
21,27,35,41,70,86,105,118–119,124,128
Krzyżówka 27,50,86,118–119,122,124
Kulików 13
Kurów 79

 •L•
Lackowa g. 115,117
Lechnica 74
Leluchów 104
Leszczyny 116
Levocza 198
Librantowa 21,65
Lichwin 30
Limanowa 18,20,26,31
Lipiny 201
Lipnica Murowana 31
Lodowy Szczyt 199
Lubica 198
Lubomierz 66
Lubowla, Lubownia 22,104
Lwów 9,13–19,27,31–32, 44,117,171,188,215

 •Ł•
Łabowa 18,102,104,128
Łabowiec 101
Łapanów 30
Łącko 21,34,69,79,81,194
Łomnica [Wielka] 27,128–131,215
Łomnica g. 28–29,31–34,41–43,46,50–
51,135,159,185,193–197,199–201,203–
204,206,207,209,211–213,216–217
Łomnicki Grzebień 
199,202,207,209,212,216,219
Łomniczanka p. 129
Łosie [k. Krynicy] 99,118,125
Łosie [k. Ropy] 116
Łososina 30
Łysa Polana 186
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 •M•
Maciejowa 103
Magorzyca 39,103
Makowica 27,105,106
Maków 26
Mała Hala 102
Małastowska Magóra g. 116
Maniowy 33
Margoń Wyżna 39,71,103,104
Matiašovce 194
Matra 206
Męcina 19,30,119
Młodów 27,92
Młynica 219
Mnich g. 141,175–176,177,183,185
Mniszek 27,94,128
Milbach zob. Młynica
Morskie Oko 28–29,41–43,45–48,50,145–
146,156,159–163,169–170,172–
176,177,179–181,183,185,189–190,199,213
Mszana 26,66
Muszyna 
35,38,41,66,68,95,96,103–104,113,119,126
Muszynka 120
Munkacz 206
Mystków 21,65

 •N•
Nawojowa 
26–27,39,55,66,91,97,102–105,119
Niedzica 22
Niedźwiadki 129
Niskowa 21,83
Nowa Wieś 118,125
Nowy Sącz 10,16,27,31,33,36–39,41,66,70–
71,82–83,103–104,119,189
Nowy Targ 28–29,31,33,143,157,167,190

 •O•
Odnava rz. 206
Odnów 13
Ojców 182
Orawa 177
Ornak g. 140

 •P•
Paszyn 21,65
Pełtew 18
Piącistawy zob. Dolina Pięciu Stawów
Pieniny 7,10,22,24,27,48,55,69,72–78,159,202
Pięć Stawów Spiskich 199
Piorunka 98
Pisana Hala 27,104
Piwniczna 27,38,66,68,82,92,95
Pleśnisko 15
Pobitna 15
Podegrodzie 19,30,56,66,81
Podhale 135,168–169,190
Podole 40,43,173,180,187,190
Podoliniec 22
Pogórze Rożnowskie 37
Polna 81
Polski Grzebień 199,202
Poprad m. 219
Poprad rz. 26,38,55,68,69,71,82,91–92,94–
95,99,106,128,129,206,219
Poronin 32,57,143,164,169,183,189,190
Przysietnicki Potok p. 82
Przyszowa 19,30
Pusta Wielka 27,50,95–96,102,126,128
Pyszna 201

 •R•
Radziejowa 27
Rajbrot 30
Ropa 41,70
Rosochatka 102
Roztoka [tatrzańska] 50,145,146,170,174,185
Roztoka 27,50,118,124
Rożnów 30
Runek 25,27,95–96,98–99,102,105,125, 
126,128,130
Rybie 30
Rzeszów 9–12,15–16,28,31,32,55

 •S•
San 12
Sandeckie zob. Sądecczyzna
Sapieniec g. 82
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Sądecczyzna 7,9,12–14,16,19,21,24,26–
27,31–32,34,36–37,40,53,55,65,68,103
Siedlce 20
Siklawa 45–46,148–149,150,158,171,198
Skotarka Hala 129
Sławków 216
Słopnice 66
Słotwiny 124
Słowikowa 21
Smerekowiec 116
Smižany 169
Smokowiec zob. Szmeks
Sobótka Spiska 219
Sokolica 73–74
Spisz 28,82,114,193
Spiska Magura 169,193
Sromowce 74
Stadła 66
Stara Wieś Spiska 194
Stare Miasto zob. Stary Sącz
Stary Sącz 7,9–10,12,19,21,24,26,31,33,37–
38,41,49,51–52,68–
69,81,93,106,167,176,190,210
Staw Rybi zob. Morskie Oko
Stebnik 118
Stronie 18
Sucha 26
Szaflary 28,167,169
Szczawnica 21–22,41,77–78,211,218
Szczawnik 96
Szczekociny 15
Szczoty g. 146,164
Szmeks 28,31,193,195–197,199,211,214–
215,217–219

 •Ś•
Śnietnica 27,102,114,117
Świdnik 18,28,136
Śląsk Górny 201

 •T•
Tarnawa 30
Tarnov 118
Tarnów 31,70,

Tatry 7,10,17,22,27–34,41–44,46–
49,51,55,73,102,106,135–136,139,143,150–
151,154,157,159,167,169–172,174,184–
185,190,193,195–196,198,199–203,205,211–
212,214,218–219
Tęgoborze 20,30,79
Topła rz. 25
Tropie 30
Trybsz 163
Trzciana 30
Tuchów 30
Turbacz Hala 129
Tylicz 120
Tylmanowa 20,34,36,78,79
Tymbark 66
Tymowa 21,30

 •U•
Ujanowice 31
Ungva, Użhorod 206

 •W•
Wag rz. 206,219
Wapiennik p. 129
Warszawa 27,42,50,56,143,151,179,180
Wawrzka 27,112–113,116
Węgry 32,95,113,115–116,119,198,206
Wiedeń 9,13
Wieki Rogacz g. 128
Wielki Staw 150,157
Wielogłowy 30,119
Wierch nad Kamieniem 27,38,97,102–105
Wierchomla 27,96,99,119,122,127,128
Wierchomlański Potok p. 96,99
Wierzch Boguski 66
Wilczyska 31
Wisła rz. 19
Wisłok rz. 11–13
Wiśnicz 31
Wojkowa 111
Wojnicz 70
Wysokie 66
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 •Z•
Zabrzeż 19
Zakopane 28,56–57,139,156,190
Zarzecze 211
Zawrat g. 153,156,185,201
Zbludza 21
Zbójnicka Jaskinia 103,104
Zbójnik g. 71
Zbyszyce 30
Ziemia Sądecka 7,9,36,41
Złotne 124
Zubrzyk 129
Zwoleń 206

 •Ż•
Żarnowiec 106
Żdżary g. 116
Żegiestów 27,95,102
Żegocina 30
Życzanów 27,106
Żywiec 24,26,130



Przybyłem, zobaczyłem… zachwyciłem się, oddałem Ziemi Sądeckiej 
swój zapał i trud – tak o sobie mógłby powiedzieć Szczęsny Moraw-
ski (1818–1898), historyk, archeolog, malarz, publicysta i pisarz. Pra-
cował dla Sądecczyzny, pisząc, wydając, badając, szperając, zbierając, 
a nawet kopiąc w ziemi. Nie dorobił się majątku ani nie założył rodziny. 
W niniejszej publikacji odkrywa przed czytelnikami swoje mało zna-
ne oblicze turysty i miłośnika gór. Przyjechawszy na chwilę w 1852 r. 
do Kamionki Wielkiej, by odpocząć i podreperować zdrowie u brata, 
zakochał się w sądeckiej przyrodzie i pozostał tu na ponad czterdzieści 
lat, związawszy się ze Starym Sączem. Czuły na malarskość natury, ak-
tywnie ją poznawał, pozostawiając opisy przyrody beskidzkiej, pieniń-
skiej i tatrzańskiej. Podobnie jak Mickiewicz w Panu Tadeuszu, pragnął 
utrwalić każdy szczegół natury i  drobiazgowo odnotowywał różne 
elementy przyrody. Uwiecznił nie tylko mieszkańców, krajobrazy, za-
pachy, dźwięki i smaki, ale nawet żarłoczne pchły, natrętne muchy czy 
zajadające kapuściane liście owieczki.

Agata Tobiasz – historyk literatury i  peda-
gog. Absolwentka II LO im. Marii Ko-
nopnickiej w Nowym Sączu, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (polonisty-
ka) i  Papieskiej Akademii Teologicznej 
(dziennikarstwo). Magisterium z  poezji 
Stanisława Barańczaka i  Adama Zaga-
jewskiego. Studia doktoranckie na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim pod kierun-
kiem prof. Józefa Ferta; obrona dysertacji 
Podróże po Sądecczyźnie w  pierwszej połowie 
XIX wieku. Autorka kilkudziesięciu rozpraw 
podejmujących tematykę twórców i dzieł związanych z Sądecczyzną 
(m.in. o  Szczęsnym Morawskim, Józefie Łepkowskim, Boguszu Zyg-
muncie Stęczyńskim, Żegocie Paulim, Ludwiku Zejsznerze, Wojciechu 
Gersonie, Józefie Śmigielskiej). Współpraca z „Rocznikiem Sądeckim”, 
„Almanachem Muszyny”, „Zeszytami Sądecko-Spiskimi”, „Wierchami”. 

ISBN: 978–83–66394–42–1

Stary Sącz
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