
Ka zi mierz Prze rwa -Tet ma jer –
echa ta trzań skie

Ka zi mierz Prze rwa -Tet ma jer jest ści śle zwią za ny z Pod ha lem, gó ralsz czy zną
i Ta tra mi, co świet nie wi dać, po pierw sze – w je go po ezji i utwo rach pro za tor -
skich, i po dru gie – w no tach bio gra ficz ny ch437 i opra co wa niach hi sto ry ków
li te ra tu ry 438. Nie ma na to miast na wet wstęp ne go i po pu lar ne go prze glą du je -
go opi nii o tak bli skich mu gó rach, ale nie w twór czo ści be le try stycz nej i po -
ezji, lecz w in nych tek stach o cha rak te rze do raź nych ko re spon den cji
pra so wych, fe lie to nów, ar ty ku łów pro ble mo wych oraz szki ców. Wspo mi nał
o nich i na wet cy to wał frag men ty nie któ rych szki ców Fer dy nand Ho esick
w swo im opra co wa niu Ta try i Za ko pa ne. W pod su mo wa niu stwier dzał, że
„wszyst kie te fe lie to ny, w któ rych Tet ma jer kre śli swe do zna ne w Ta trach wra -
że nia, są tyl ko okru cha mi z pań skie go sto łu w po rów na niu z je go po ezja mi ta -
trzań ski mi […] a zwłasz cza z je go po wie ścia mi i no we la mi gó ral ski mi, z Le-
gen dą Tatr i Na Skal nym Pod ha lu, w któ rych oka zał się mi strzem nad mi strze,
w któ rych też osią gnął swój ze nit ja ko po eta -epik”439. 

Nie sprze czaj my się, czy to są tyl ko okru chy, a czy po żyw ne skór ki chle ba.
Za cznij my od pró by choć by tyl ko po bież ne go zo rien to wa nia się w tej wła śnie
czę ści do rob ku pi sa rza, o któ rej do tych czas po ja wia ły się tyl ko krót kie wzmian -
ki 440. Ja nusz Chmie low ski, je den z naj wy bit niej szych ta ter ni ków i au tor pierw -
sze go prze wod ni ka wspi nacz ko we go po Ta trach, stwier dzał on giś, iż spod pió ra
in te re su ją ce go nas twór cy wy szły „zaj mu ją ce i pla stycz ne im pre sje z je go wy -
pra wy pod ję tej w 1894 r. […] w Niż nie Ta try […]. Wra że nia z owej wy ciecz -
ki na Lip tów za wa ży ły nie wąt pli wie bar dzo sil nie na póź niej szej twór czo ści
Tet ma je ra, któ re go wy obraź nia wy snu ła ze świa ta umar łej prze szło ści tych pod -
ta trzań skich dzie dzin wie le ob ra zów, wcie lo nych z cza sem do je go mo nu men -
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tal ne go gó ral skie go epo su”. i da lej no to wał: „Na po gra ni czu czę ścio we go nie -
mal na wskroś ta ter nic kie go, na stro jo we go opi su i ta trzań skiej pro zy po etyc kiej
Tet ma je ra sto ją je go prze pysz ne fe lie to ny” o Pa no ra mie Tatr wy sta wio nej pod
ko niec XiX w. w War sza wie 441. ale J.m. Za gór ski w ar ty ku le Piew cy Tatr –
Asnyk i Tet ma jer przy warsz ta cie dzien ni kar skim z in te re su ją cej nas te ma ty ki
za uwa żył tyl ko ty le: „Dzię ki Tet ma je ro wi po sia da my m.in. cie ka wy i barw ny
opis nie ist nie ją cej już od daw na Pa no ra my Tatr, bę dą cej pra cą zbio ro wą kil ku
pol skich ma la rzy”442.
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a prze cież miał ra cję Ju lian Krzy ża now ski, mó wiąc nie mal pół wie ku te mu,
że dzie ła „pod ha lań skie Tet ma je ra, bez wzglę du na to, czy w po sta ci mo wy
wią za nej czy nie wią za nej, sta no wią ca łość bar dzo jed no li tą. Co to zna czy, wska -
zu ją pra wie cał kiem dzi siaj za po mnia ne wy po wie dzi pi sa rza o Ta trach w szki -
cu Sta ra książ ka (w zbio rze Wra że nia) i li sty -fe lie to ny dru ko wa ne w «Ku rie rze
War szaw skim»”. roz sia ne w wie lu miej scach re flek sje do wod nie po świad cza -
ją, „ja ką ro lę ze tknię cie się po ety z Ta tra mi ode gra ło w je go twór czo ści i to nie
tyl ko zwią za nej z Pod ha lem, był prze cież wiel bi cie lem ci szy, świa tła i bez mia -
ru, a kult tych ja ko ści wy niósł z wy praw na szczy ty”443.

Co wię cej, przy ca łym do ce nie niu po tę gi wy obraź ni te go twór cy by ła ona
za si la na wspo mnie nia mi chwil rze czy wi ście prze ży tych przez nie go w gó rach;
co wi docz ne jest tak że w pry wat nych li stach Ka zi mie rza. i w efek cie nie jed no -
krot nie osta tecz ny za pis w utwo rze po etyc kim czy w pro zie kre acyj nej był swe -
go ro dza ju echem kon kret nej sy tu acji, w któ rej uczest ni czył Tet ma jer – tu ry sta
i ta ter nik, bacz ny ob ser wa tor prze mian za cho dzą cych nie tyl ko w Za ko pa nem,
ale i w sze rzej po strze ga nej pod ha lań skiej gó ralsz czyź nie. War to więc, jak są -
dzę, się gnąć dziś po owe tek sty, na sy co ne czę sto in te re su ją cy mi spo strze że nia -
mi, i choć by wstęp nie omó wić je w jed nym opra co wa niu.

Ka zi mierz si łą rze czy czę sto by wał pod Ta tra mi i w ich wnę trzu, co owo co -
wa ło wie lo ra ko, tak że ko re spon den cja mi nad sy ła ny mi do pra sy. in te gral ną czę -
ścią ni niej sze go roz bu do wa ne go fak to gra ficz ne go ese ju jest spo rzą dzo ny prze ze
mnie wy kaz tek stów pod pi sy wa nych zwy kle: K.T., Kaz. Tet., K. Tet ma czy Ka -
zi mierz Tet ma jer i Ka zi mierz Prze rwa -Tet ma jer, pu bli ko wa nych przede wszyst -
kim w cza so pi smach, choć uzna łem za sto sow ne włą czyć tu, nie ja ko na pra wach
przy kła dów, te ar ty stycz ne wy po wie dzi pi sa rza, w któ rych wy raź nie wi docz na
jest ich ge ne za, a mia no wi cie wręcz re por ta żo wo uję te wspo mnie nia je go ta -
trzań skich i za ko piań skich po by tów. Już na wet po bież ny rzut oka na ową li stę
da je moż li wość zo rien to wa nia się, że ma my tu do czy nie nia co naj mniej z pię -
cio ma gru pa mi te ma tycz ny mi, a mia no wi cie: Za ko pa ne prze ło mu XiX/XX w.,
re flek sje z wę dró wek ta trzań skich, Ta try w kul tu rze pol skiej, gó ralsz czy zna
i spra wy pod ha lań skie oraz kwe stia prze bie gu po łu dnio wej gra ni cy Pol ski. 

Jak wia do mo, nasz bo ha ter uro dził się w Ludź mie rzu na Pod ha lu, w dwor ku,
któ re go wła ści cie lem był adolf Te […]t ma jer (1813–1898), po seł do sej mu Kra -
jo we go (1870–1876)444; za przy jaź nio ny z se we ry nem Gosz czyń skim (1801–
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1876), któ re mu po ka zy wał Ta try w 1832 ro ku 445. Przez wie le lat peł nił urząd
mar szał ka po wia tu no wo tar skie go. Po nie waż ni niej sza opo wieść z za ło że nia ma
być za nu rzo na w kul tu ro wym miąż szu, wspo mnij my, że sy nem Le onii z Kro -
bic kich i adol fa Tet ma je ra był Wło dzi mierz Tet ma jer (1861–1923); ma larz, li -
te rat, dzia łacz po li tycz ny zwią za ny z ru chem lu do wym, po seł do par la men tu
w Wied niu (1911–1918), czyn ny przy two rze niu Le gio nów Pol skich. od 1890
r. w mał żeń stwie z an ną mi ko łaj czy ków ną z chłop skiej ro dzi ny z pod kra kow -
skich Bro no wic. To w ich cha cie 20 lip ca 1900 r. od by ło się we se le sio stry an ny,
Ja dwi gi mi ko łaj czy ków ny, z Lu cja nem ry dlem (1870–1918), po etą i pi sa rzem,
co sta ło się kan wą We se la sta ni sła wa Wy spiań skie go. Pier wo wzo rem po sta ci Go -
spo da rza był Wło dzi mierz, Po ety – Ka zi mierz, a Pa na mło de go – Lu cja n446. Na -
to miast sy nem Ju lii z Gra bow skich i owdo wia łe go adol fa Tet ma je ra był
Ka zi mierz (1865–1940). 

Nie wia do mo, ile jest ra cji w pierw szej czę ści na stę pu ją cej wy po wie dzi Ja na
al fre da szcze pań skie go: „Ja ko pod ro stek prze żył syn klę skę ro dzi ca, któ ry mu -
siał był od dać ludź mier ski dwo rek oby wa te lo wi aro no wi men dlo wi, co się sta ło
wie lo let nim ura zem przy szłe go pi sa rza i ze pchnę ło go z ko le in utar te go zie miań -
skie go ży cia, przy czy nia jąc się za ra zem for tun nie do je go pra cy twór czej, za rob -
ko wa nia pió rem”447. Na to miast bez spor ne jest, że ro dzi na prze pro wa dzi ła się
do Kra ko wa, a ludź mier ski dwo rek, Pod ha le i wid nie ją ce na ho ry zon cie Ta try głę -
bo ko tkwi ły w pry wat nej mi to lo gii Ka zi mie rza, co tak ob fi cie owo co wa ło w je go
twór czo ści. Nasz bo ha ter nie wąt pli wie miał „kom pleks prze pa dłe go dwo ru” – być
mo że trak to wał go na wet in stru men tal nie. Po wiedz my za Ju lia nem Krzy ża now -
skim, że Ju lia Tet ma je ro wa, uko cha na mat ka Ka zia – „by ła ko bie tą za rad ną
i po ka ta stro fie ma jąt ko wej pro wa dzi ła w Kra ko wie, a po owdo wie niu w Za ko -
pa nem, pen sjo nat, dzię ki cze mu utrzy my wa ła ro dzi nę”448.

Wspo mnij my w tym miej scu za Pio trem Chmie low skim, że już na sa mym
po cząt ku dro gi li te rac kiej w opu bli ko wa nym pod pseu do ni mem po ema cie pro zą
Il la – „opo wia da jąc fan ta zyj ne dzie je Gry fa, so ko ła i il li, da wał mło dziut ki au tor,
stu dent jesz cze na ów czas, w sło wach peł nych pro sto ty i me lan cho lii, za po ży czo -
nych od sło wac kie go, wska zów ki na ro do wi, że by ko chał, ufał, miał wy trwa nie
i uni kał stron nictw”449. Dla nas cie ka we mo że być, że au tor ob da rza swo ich bo -
ha te rów pa mię cią o zie mi ich uro dze nia. Jed ne mu przy po mnia ły się „słoń ca pol -
skie go za cho dy, w któ rych się gra ni to we Ta try czer wie ni ły”. in ny opo wia da:
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„Uro dzi łem się w dwor ku mo drze wio wym nad brze giem Du naj ca, a od dzie ciń -
stwa pa trzę na Ta trów gra ni ty si ne lub srebr ne od śnie gu”, a ty tu ło wa he ro ina tak
bło go sła wi go przed bar dzo trud nym pa trio tycz no-na ro do wym za da niem: „Przy -
się gnij, że wy trwasz, na Ta try, któ re pa trzą na cie bie”450. 

Ka zi mierz by wał w Za ko pa nem i re glo wych do li nach od dzie ciń stwa i wcze s-
nej mło do ści. Z li stu Wło dzi mie rza do Kon stan te go ma rii Gór skie go 451 wy ni -
ka, że mło dzi Tet ma je ro wie – pod opie ką pa ni Ju lii – spę dza li wa ka cje 1881 r.
w Za ko pa nem. Jak pi sze Kry sty na Ja błoń ska: „Wio dą oży wio ny, bez tro ski tryb
ży cia; wszyst kich nie mal zna ją, wszę dzie by wa ją, stąd w li stach Wło dzi mie rza
mnó stwo wia do mo stek i plo te czek to wa rzy skich”452. Wło dzi mierz do no si przy -
ja cie lo wi, że „Ka zio ad o ru je” pew ną pan nę. „Ład na i dys tyn go wa na osób ka, tyl -
ko na pra we ucho głu cha ku nad zwy czaj ne mu zgor sze niu Ka zia. Jest tu tak że
Czu bek, któ ry jak wiesz z po cząt ku jest nie zły, ale wkrót ce się nie zno śnie sprzy -
krzyć mo że i przyjść jak po wia da. To też je dy na jesz cze jest z nie go po cie cha, że
się je go wła sną fi gu rą ba wi my. Ka zio bo wiem słusz nie bie rze go na fun dusz,
Czub cio w głę bo ko ściach bez den ne go swe go ro zu mu zu peł nie się na tym nie
po zna je, nie mo że się po ła pać o co cho dzi, a my bo ki zry wa my od śmie chu”453.
Na to miast w li ście z sierp nia te goż ro ku in for mo wał: „Po zna łem też zna ko mi -
tość war szaw ską, jest to Bo le sław Prus (Gło wac ki), czło wiek nie sły cha nie mi ły
i dow cip ny”454. 

sko rzy staj my z oka zji i po wiedz my, że Jan Czu bek (1849–1932), po lo ni sta,
hi sto ryk, wy daw ca pi sa rzy sta ro pol skich, a tak że hel le ni sta i tłu macz, w Ta try
przy jeż dżał od 1872 r., gdzie ku ro wał się w ory gi nal ny spo sób – miesz kał ca łe
la to w sza ła sach na Ha li Kon dra to wej oraz w Do li nie mię tu siej i ży wił się je -
dy nie se ra mi i żę ty cą. Czyn ny na uko wo, ogła szał po cza so pi smach tak że przy -
czyn ki hi sto rycz ne z dzie jów Pod ha la. W gór nej czę ści ów cze snych Kru pó wek
po sta wił dom w sty lu szwaj car skim, w któ rym w 1889 r. Hen ryk sien kie wicz pi -
sał Bez do gma tu. Jak czy ta my w prze wod ni ku bio gra ficz nym Za ko pa ne od A do Z,
Jan Czu bek „był wy traw nym tu ry stą, cho dził w gó ry w każ dą po go dę”, czę sto
ze zna nym prze wod ni kiem Ję drze jem Wa lą młod szym. „Zaj mo wał się folk lo -
rem gó ral skim, wy so ko ce nił sa ba łę i to wła śnie on na mó wił an drze ja stop kę
do spi sy wa nia sa ba ło wych ga dek. in te re so wał się tak że folk lo rem cy gań skim”455.

W dzia le rę ko pi sów Bi blio te ki PaU/PaN w Kra ko wie prze cho wy wa ny jest
blok li stów Ka zi mie rza do mat ki, sta no wią cych cen ne źró dło in for ma cji o na -
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szym bo ha te rze. Wśród tych ma te ria łów znaj du je my frag ment li stu bez miej -
sca nada nia i da ty. Jest on na ty le in te re su ją cy, że war to wy do być go na świa tło
dzien ne. Cóż tam znaj dzie my? Po słu chaj my: „Ład nie tu jest, ale mi tro chę
nud no sa me mu. Cho dzę czę sto do Bart ka i gra mi sta re pie śni gó ral skie, trwa
to cza sem pa rę go dzin. są tu Gór scy i Pa de rew ski; co raz wię cej przy jeż dża
osób ze świa ta, ale ja ni ko go nie znam. Je dy ne wi zy ty, ja kie od bie ram, to są
mło de go szym ka Ta ta ra, te go ład ne go, z któ rym mam róż ne in te re sa”456.

Za cznij my ko men to wa nie od szy mo na Ta ta ra młod sze go (1854–1917), prze -
wod ni ka i w swo im cza sie ra tow ni ka z pierw sze go za cią gu ToPr (1909). Był on
bra tan kiem sław ne go prze wod ni ka szy mo na Ta ta ra star sze go (1828–1913)457,
któ re mu Ka zi mierz po la tach po świę ci wiersz pt. Ostat ni. Bar tek – to oczy wi ście
Bar tło miej (Bar tuś) ob roch ta (1850–1926), ju has, kłu sow nik, po tem prze wod nik
i straż nik ta trzań skiej zwie rzy ny, naj słyn niej szy mu zyk lu do wy Pod ha la 458. Je go 
grę na skrzyp cach za pi sa li mu zy cy adolf Chy biń ski i sta ni sław mier czyń ski,
z któ rych wspo mnień przy ta czam zna mien ne frag men ty. Ten pierw szy pi sał:
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„ostat nim gó ral skim mu zy kan tem, strzel cem i znaw cą Tatr w wiel kim sty lu
i o wiel kiej wszech stron no ści, po łą czo nej z tra dy cją świet nych cza sów i uko cha -
niem tej tra dy cji, był zmar ły z po cząt kiem ma ja r. 1926 Bar tło miej ob roch ta
z Po lan w Ko ście li skach. on to stał się mu zycz ną ar ką przy mie rza mię dzy cza -
sa mi Cha łu biń skie go a na mi, młod szy mi [...]. ob roch ta wy gry wał du szę Tatr, lu -
du i sta ro daw nych cza sów [...]. Wy star cza ło pa trzeć na je go oczy pod czas gry, aby
się prze ko nać, że to nie my śla mi w świe cie, z któ re go ani śla du nie szu kać w Za -
ko pa nem i naj bliż szej oko li cy. [...] Dziś na wet nie pa mię ta ją gó ral scy mu zy kan ci
ty lu prze róż nych ro dza jów nut i tań ców, w któ re ob fi to wał bo ga ty pro gram ob -
roch ty [...]. Zgi nę ły wraz z «Bar tu siem» naj prze róż niej sze «ozwod ne», drob ne»,
«zbój nic kie», «wier cho we», «lip tow skie», po da wa ne przez nie go w nie skoń cze nie
wie lu wa rian tach i spo so bach gry”459. Na to miast mier czyń ski po wia dał: „waż nym
okre sem ży cia Bar tu sia by ło prze by wa nie je go z prof. Ty tu sem Cha łu biń skim,
z któ rym cha dzał ja ko mu zy kant i prze wod nik przez 18 se zo nów let nich. Pod -
czas wy praw gór skich Cha łu biń skie go nie raz przez kil ka dni sia dy wa li za sko -
cze ni desz czem w sza ła sach, ko li bach i tam «zda ja li» i «ura bia li» nie któ re «nu ty».
Lu bu jąc się w mu zy ce pod ha lań skiej, Cha łu biń ski za in te re so wał nią swo ich
przy ja ciół i zna jo mych. Gry wał więc Bar tuś Jó ze fo wi igna ce mu Pa de rew skie -
mu, Hen ry ko wi sien kie wi czo wi, sta ni sła wo wi Wit kie wi czo wi, Bo le sła wo wi
Pru so wi i in nym zna nym oso bi sto ściom”460. W la tach póź niej szych ob roch ta
przy jaź nił się z Ka ro lem szy ma now skim, któ re go Har na sie nie wąt pli wie wie le
za wdzię cza ją gó ral skie mu mu zy ko wi 461. Grę Bar tu sia za no to wał na fo no gra fie
Ju liusz Zbo row ski.

Po wiedz my choć pa rę słów o Ja nie Kle czyń skim, kry ty ku mu zycz nym i pu -
bli cy ście, pia ni ście i kom po zy to rze, któ re go za in te re so wa nie mu zy ką gó ral ską
mia ło cha rak ter pio nier ski. „mi ło śnik Tatr, przy ja ciel T. Cha łu biń skie go i sa -
ba ły, w cza sie po by tów w Za ko pa nem (1882, 1884) i wy cie czek z ni mi za pi sał
kil ka dzie siąt me lo dii i ze tknął się z kil ku mu zy ka mi gó ral ski mi”462.Wę dro wał
ra zem z Dok to re m463, wy bit nym skrzyp kiem Wła dy sła wem Gór skim, igna -
cym Ja nem Pa de rew skim oraz Bart kiem ob roch tą po wsiach pod ha lań skich,
zbie ra jąc lu do we me lo die. Za owo co wa ło to skom po no wa niem przez Pa de rew -
skie go cy klu sty li zo wa nych utwo rów for te pia no wych Al bum ta trzań skie (Ber -
lin 1884)464. Wia do mo, że twór ca już la tem 1883 r. dał w Za ko pa nem kon cert,
w du ecie z Gór skim – en tu zja stycz nie przy ję ty przez słu cha czy 465.
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Do daj my, że Dok tor zor ga ni zo wał w dniach 18–26 sierp nia 1884 r. et no -
gra ficz no -mu zycz ną wy pra wę gó ral ski mi fur ka mi z Za ko pa ne go przez Zub -
su che, By stre, ra tu łów, Czar ny Du na jec i Cho cho łów, w któ rej udział wzię li
Kle czyń ski i Pa de rew ski oraz Bar tuś i ba si sta Ku ba Gut; owo cem tej wy pra wy
by ły za pi sy gó ral skich sta ro świec kich me lo dii.

Wspo mnia ni w oma wia nym frag men cie li stu Gór scy – to zna ny nam już
Wła dy sław Gór ski (1846–1915), skrzy pek wir tu oz i kom po zy tor, oraz je go żo -
na He le na z ro se nów (1856–1934)466. obo je Gór scy przy jaź ni li się z Pa de rew -
skim; skrzy pek i pia ni sta da wa li ra zem kon cer ty, Wła dy sław re cen zo wał Al bum
ta trzań skie 467. Na to miast He le na zwią za ła się uczu cio wo z igna cym i po la tach,
w 1899 ro ku, zo sta li ofi cjal nym mał żeń stwem. 

Wia do mo, że Pa de rew ski był w Za ko pa nem la tem 1883 i 1884 ro ku, zja wił
się też na chwi lę je sie nią 1889 r. na wieść o po waż nej cho ro bie Dok to ra. Nie ma
wąt pli wo ści, że był tu w 1903 r. i to wszyst ko. są więc pod sta wy, by są dzić, że
mło dy Ka zi mierz pi sał swój list na po cząt ku lip ca 1884 ro ku. się gnij my po -
now nie po za cho wa ny frag ment. Znaj dzie my tam za pew nie nie: „Na ją łem Cio ci
u mi cha ła”. otóż Wan da Gra bow ska (1841–1904), sio stra Ju lii z Gra bow skich
Tet ma je ro wej (1831–1914), mat ki Ka zi mie rza, by ła żo ną Wła dy sła wa że leń -
skie go (1837–1921), by wal ca Za ko pa ne go i ta trzań skich do lin, kom po zy to ra, 
m.in. twór cy uwer tu ry na wiel ką or kie strę W Ta trach (1868–1870) i kil ku pie -
śni do słów Tet ma je ra – Na Anioł Pań ski i in ne 468. Z te go związ ku uro dzi li się
sy no wie: sta ni sław Ga briel że leń ski (1873–1914), w przy szło ści ar chi tekt i wła -
ści ciel zna nej kra kow skiej pra cow ni wi tra ży, oraz Ta de usz że leń ski (1874–1941)
– słyn ny póź niej Boy 469. 

Za pew ne to dla tej Cio ci, Wan dy że leń skiej, i jej naj bliż szej ro dzi ny sio -
strze niec wy na jął miesz ka nie w Za ko pa nem; chy ba u mi cha ła Ku bi na. Przy -
jeż dżaj cie! – na wo łu je Ka zio. i po wia da, że jest tu już Ju styn Kar liń ski oraz że
„szu kie wi cze przy je cha ły”. Wia do mo, że Ju styn Kar liń ski (1862–1909) już ja -
ko dzie więt na sto la tek opra co wał Wy kaz pta ków ta trzań skich na pod sta wie wła s-
nych i ob cych spo strze żeń (1881) oraz że w wie ku doj rza łym za słu żył się ja ko
le karz bak te rio lo g470. a co z szu kie wi cza mi? Znam Woj cie cha szu kie wi cza
(1867–1944)471, pi su ją ce go o Za ko pa nem i o sło wa kach; i na wet oma wia łem je -
go in te re su ją ce Kil ka słów o Sło wakach („No wa re for ma”1892) oraz Ze sło wac -
kie go „Oko li”. Wspo mnie nia z wy ciecz ki („ate num”1893, t. 3; prze druk w: ten że,
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Z wę dró wek po Sło wiańsz czyź nie, War sza wa 1900)472. Znam je go bra ta ma cie ja
szu kie wi cza (1870–1943), dra ma tur ga, hi sto ry ka sztu ki i po etę, któ re go wiersz
za mie ści łem kie dyś w an to lo gii 473. 

i na za koń cze nie swe go ro dza ju ra ry tas. Ka zio pi sze: „Baj kow scy po szli
i ma ją po go dę”. idź my je go tro pem, bo war to. Ja ko mło dzian oby ty z gó ra mi,
ma ją cy już w tu ry stycz nym do rob ku am bit ne wy so ko gór skie wę drów ki
pod opie ką ta kich mi strzów, jak Kle mens (Kli mek) Ba chle da i Ję drzej Wa la
młod szy, ko men tu je z uśmiesz kiem: „Cie ka wym, jak Baj kow skim uda się wy -
pra wa; pan Ka rol nie mo że iść z gó ry, a pan Boh dan pod gó rę, Wa la zaś, któ -
re go im za sta łe go prze wod ni ka wy bra łem, le ci na przód i ma ło się na nich
oglą da. Na szczę ście ma ją bar dzo tę gie go chło pa ka do po mo cy”474. 

o kim mo wa? o Ka ro lu Bay kow skim (1823–1904), któ ry miał oka zję sty -
kać się z ada mem mic kie wi czem, Ju liu szem sło wac kim i Cy pria nem Nor wi -
dem. od 1883 r. miesz kał w Kra ko wie, „od da ny cał ko wi cie «spra wie»” – był
bo wiem żar li wym to wiań czy kie m475. Wspól nie ze sta ni sła wem Fal kow skim
opra co wał Pi sma An drze ja To wiań skie go (t. 1–2, Tu ryn 1882). od szedł na gle
w szczaw ni cy. Po że gnał go wspo mnie niem Jan Bau do uin de Co ur te nay, pi -
sząc m. in., że zmar ły miał tak pięk ną i cha rak te ry stycz ną twarz, że Ja cek mal -
czew ski, Wło dzi mierz Tet ma jer i rzeź biarz an to ni ma dey ski (zresz tą je go
sio strze niec) „pro si li go nie raz o po zo wa nie”476.

Wtrąć my – za Fer dy nan dem Ho esic kiem – że adolf Tet ma jer, oj ciec Wło -
dzi mie rza i Ka zi mie rza, „dla To wiań skie go był prze ję ty kul tem praw dzi wym ja -
ko dla apo sto ła mi ło ści chrze ści jań skiej”. Ten że au tor z ty po wą dla sie bie
prze sa dą wspo mi nał: „Ja ko to wiań czyk, ja ko du cho wy spad ko bier ca je go na uki,
ja ko au tor kil ku pod nio słych ksią żek po świę co nych tej idei, któ rej był udu cho -
wio nym wcie le niem, był to wiel ki przy ja ciel oboj ga pań stwa Tet ma je rów. Gdy
przy szedł do nich – naj czę ściej przy cho dził o 5-tej na her ba tę – był trak to wa -
ny tak, jak by sam Chry stus sie dział przy sto le”477. 

Po wróć my do Ka zi mie rza od dzie ciń stwa zży te go z lu do wą twór czo ścią gó -
ra li pod ha lań skich, pierw sze go wy bit ne go pol skie go twór cy, któ ry wpro wa dził
te mat zbój nic ki do po ezji ar ty stycz nej i za ra zem po pu lar nej. Usiądź my więc
w czy tel ni rę ko pi sów Bi blio te ki Na ro do wej w War sza wie nad li sta mi dwu -
dzie sto trzy let nie go Ka zi mie rza do młod sze go od sie bie o pół to ra ro ku Fer dy -
nan da Ho esic ka (1867–1941), sy na zna ne go war szaw skie go księ ga rza
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i wy daw cy Fer dy nan da Wil hel ma. Za nim jed nak za nu rzy my się w ko re spon -
den cji, po wiedz my coś wię cej o ad re sa cie.

ro dzi na Ho esic ków za wi ta ła do Za ko pa ne go la tem 1883 r. i od da ła się
pod opie kę Klim ka Ba chle dy 478. „W Do li nie Ko ście li skiej, przy zwie dza niu
tzw. Kra ko wa, kie dy wy pa da ło prze cho dzić przez smo czą Ja mę, mat ka mo ja,
choć pra wie nie sio na przez Klim ka, ze mdla ła ze zmę cze nia, a po czę ści i ze
stra chu na wi dok prze pa ści” – wspo mi nał Fer dy nand po la ta ch479. Pa rę dni
póź niej rwą cy się w gó ry szes na sto la tek prze szedł przez Za wrat z Klim kiem –
i tak za czę ła się tu ry stycz na przy go da mło de go Ho esic ka. W 1887 r. z Ję drze -
jem Wa lą młod szy m480 i Klim kiem od był dzie wię cio dnio wą wy pra wę, wy cho -
dząc na Łom ni cę, Lo do wy, Wy so ką i ry sy, a dwa la ta póź niej był z ni mi
na Gier la chu i Wiel kim mię gu szo wiec kim szczy cie. miał więc Ka zi mierz
Wy ka pra wo na pi sać w bio gra mie te go li te ra ta, hi sto ry ka li te ra tu ry, wy daw cy
i księ ga rza, że był on „od lat naj młod szych sta łym i wier nym by wal cem Za ko -
pa ne go, Ta try prze wę dro wał do kład nie”481.

Pod ko niec lat osiem dzie sią tych Fer dy nand przy je chał do Kra ko wa, aby
stu dio wać li te ra tu rę pol ską w Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, i wy na jął po kój
u Ju lii Tet ma je ro wej. mło dzień cy mie li wie le te ma tów do roz mów. Jak to za pa -
mię tał Fer dy nand: „W swej wła sno ręcz nej de dy ka cji, skre ślo nej mi na pierw -
szym to mi ku swo ich Po ezyj, na zwał mię Ka zi mierz „swym dro gim, j e d y n y m,
przy ja cie lem”, co w owych cza sach, gdym miesz kał u je go ro dzi ców, a jesz cze
i póź niej, gdy śmy nie miesz ka li ra zem, rze czy wi ście nie da ło się za prze czyć”.
Na ma wia łem go – kon ty nu uje pa mięt ni karz – „by na pi sał ario stycz ny po emat
na wiel ką ska lę o słyn nym ri nal dim ta trzań skim, Ja no si ku, z cze go zra zu po -
wsta ło, ja ko szkic pro jek to wa ne go epo su, Pieśń o Jaś ku zbój ni ku, a z nie go z cza -
sem zro dzi ło się Skal ne Pod ha le Tet ma je ra”482.

Na ra zie ma my po czą tek wrze śnia 1888 ro ku. Ka zi mierz opo wia da „Dro gie -
mu Fer dzio wi”, że wła śnie jest w Za ko pa nem, gdzie do tarł z Kra ko wa naj pierw
ko le ją do Cha bów ki, a na stęp nie fu rą gó ral ską. „Wschód słoń ca był prze ślicz -
ny: Ta try ca łą dro gę mia łem czy ste, jak ska mie nia ła łza – przy pu ść my [?] –
Bo ga”. Dzi siaj – 8 wrze śnia – „Deszcz le je ogrom ny; za cią gnę ło się na dłu go.
Wczo raj i dziś ra no by ło cu dow nie; prze le ża łem w le sie na wznak z go dzi nę,
ga piąc się na grę ob ło ków po nie bie. Był bym le żał bez koń ca, gdy by nie obo -
wią zek po wro tu” – in for mu je. i pa rę zdań ni żej zno wu opo wia da: „Naj mil szą
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do tąd chwi lę mia łem dziś ra no w le sie: zda wa ło mi się, że nie bo jest ol brzy mim
oce anem, któ re go fa le nie wi dzial nym ru chem prze su wa ją na so bie wy sep ki,
wy spy i ca łe ol brzy mie lą dy; dru gą mi łą chwi lę mia łem na Ko ziń cu wie czo rem,
gdziem się do pie ro prze ko nał, że je stem w isto cie w Za ko pa nem. miesz kam al -
bo wiem jak ni gdy do tąd: przed sa mym gan kiem za czy na się las, gór pra wie nie
wi dać, na wet na si nym tle Gie won tu zie lo ne się ma lu ją ga łę zie świer ków. Wo -
da szu mi cu dow nie, las tak że (a obec nie i deszcz na le ży do ter ce tu). Tu taj trze -
ba być, aby od czuć do brze mój wy krzyk: «Zie mio – ty har fo»… W isto cie, zda je
się, jak by w ja kieś roz pię te w po wie trzu stru ny wiatr jak har fiarz trą cał
i przy tym akom pa nia men cie ja kieś ta jem ne, smut ne, tę sk ne me lo die śpie wał.
À pro pos śpie wa nia – sły sza łem dziś pa ste rzy «brzmią cych» po le sie; spra wi ło
mi to nie sły cha ną roz kosz tym bar dziej, że każ da nu ta nie wpa da mi w ucho,
ale jak gdy by wy pły wa ła; znam je wszyst kie, a każ da przy wo dzi mi na myśl ja -
kieś daw ne wy ciecz ki, spa ce ry”483.

Ja ko że Fer dzio pod su wał Ka zio wi zbój nic kie te ma ty, ten od po wia dał z pa -
sją: „Co do Ja no si ka, to w isto cie te mat świet ny! Tyl ko – trak to wa ny à la ario -
sto, ze wszyst ki mi cu dow no ścia mi i dzie ciń stwa mi – dziś był by i nie na cza sie,
i nud ny. W Ja no si ku uoso bić typ ogól ny gó ral ski, z zu peł nym re ali zmem, skry -
sta li zo wać w nim wszyst ko złe i do bre Pod ha lan, okra sić to opo wia da nia mi
o cu dach (ni gdy dzie ją cy mi się cu da mi), przed sta wić świat zwie rzę cy, ro ślin ny
i mi ne ral ny Tatr w świe tle po ezji itp., itd., to te mat na cza sie, o ile są dzę, do wy -
ko na nia moż li wy i za chę ca ją cy. Po dob ną rzecz pt. Ja siek zbój nik, za czą łem 2 la -
ta te mu pro zą; mo że, mo że – a wplo tę Ja no si ka w ko ło z oktaw, aby go już nikt
wię cej ze snu nie dźwi gał, uśpio ne go do tąd, a mo że obu dzo ne go prze ze mnie
kie dyś… ale nie wiem jesz cze…

Dla cze go Ja no sik miał by być «ul tra -ro man tycz nym?». Ko go dziś nie bę dzie
śmie szył Ja no sik ska czą cy «bez kier del owiec» lub uci na ją cy «wier cho wiec»
smre ko wi? ale ta sa ma hi sto ria opo wia da na o nim ja kie muś je go na stęp cy, któ -
ry w nią wie rzy, nią się za pa la i po dob nych czy nów do ka zy wać pra gnie, je śli
opo wie dzia na bę dzie ład nie, zaj mie i rzecz ubar wi. Pa mię tasz, ja ki wdzięk ma ją
opo wia da nia Ne sto ra w Ho me rze lub Woj skie go w Pa nu Ta de uszu?

o kim że bym ja ka zał opo wia dać sta re mu, (cof nię te mu tyl ko nie co w tył
cza su), sa ba le, gdy bym Ja no si ka dzia ła ją ce go przed sta wiał? a to prze cież by -
ła by jed na z naj wię cej po cią ga ją cych po sta ci, ta ki sta ry «mu zy ka», chy try, śmia -
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ły zbój z tra dy cji, za wo du i ocho ty, mistrz młod sze go po ko le nia. o sa mym Ja -
no si ku są wia do mo ści szczu płe do syć, po plą ta ne i tak dzie cin ne, że trud no
z nich po wieść bu do wać, chy ba dla pa nien słu żą cych”484.

Nie mi nę ły dwa ty go dnie, a Ka zi mierz 1 paź dzier ni ka wy rzu ca z sie bie od -
po wiedź na ko lej ny list przy ja cie la: „Pod da ny mi te mat Ja no si ka czyż mu si uni -
ce stwiać Je rze go 485? Jest zaś nie rów nie po nęt niej szym i da ją cym wię cej da le ko
po la do mar szu; bo ję się po wie dzieć: bez mia ru do lo tu, abym się nie wy dał za -
ro zu mia łym”. i na stęp nie wy zna je: „Je stem ja ko sa mo war pe łen wrzą cej epicz -
nej wo dy i gdy ku rek od krę cę, buch ną okta wy po to kiem, a po pły nie na nich
– Ja no sik, a ra czej Ja siek zbój nik. Je że li ze chcesz, bę dzie my so bie cza sem wie -
czo rem czy ty wa li awan tu ry ario stycz ne mo je go Ja sia, o któ rym już dziś gó ra le
śpie wa ją: «Ja nic ko we imię cho dzi po dzie dzi nie – Ja ni cek za gi non, imię nie
za gi nie», i «Zbój nic ka fre ir ka syć ko po pła ku je – zbój nic kiem na ha ku wia ter
po ru su je». Za mot to po ło żę: «Po gni ły ja wo ry i lim bo we la sy – ka ny się po dzia -
ły na se do bre ca sy?»…

W tej ostat niej pio sn ce jest ogrom po ezji za mknię ty; trze ba tyl ko zna leźć
klucz do te go za cza ro wa ne go zam ku. Jak źró dło w Ko ście li skach srebr ną wstę -
gę Du naj ca wy rzu ca i wi je het, po la mi, tak ja chcę z tej pie śni ka ska dę oktaw
wy krze sać i rzu cić het, na świat. Czy Ty czu jesz tę cu dow ną har fę gra ją cą w tej
pio sn ce dwu wier szo wej? sły szysz, jak szu mią ol brzy mie, dzie wi cze la sy, jak hu -
czy po tok z urwi ska? słoń ce wscho dzi, do li na po śród tur ni roz zła ca się ca ła
– mgły dźwi ga ją się bia łe, prze ty ka ne pro mie nia mi, lek kie i lot ne – tam świ stak
wy lazł z no ry, roz glą da się i gwiż dże, tam, wy żej, w ko so drze wi nie niedź wiedź
prze cią ga ol brzy mie ciel sko i mru czy – w skał kach stad ko kóz się pa sie – po -
wie trzem or ły pły ną… a po ni żej, z ha li, do cho dzi od głos dzwon ków owczych,
tam, pod sza ła sem, ma ły Jaś sie dzi ple ca mi opar ty o ścia nę i pa trzy za od cho -
dzą cy mi zbój ni ka mi, świe cą cy mi od «zbroi», ku któ rym rwie go ocho ta i z któ -
ry mi za pa rę lat pój dzie «wy sko cyć za buc ki».

Po wia dam Ci – ogrom po ezji jest w pie śniach pod ha lań skich i one po słu żą
mi za szcze ble dra bi ny, któ rą zbu do wać za mie rzam; każ dą pieśń zbó jec ką opra -
cu ję po ko lei. Ha nu się z Je rze go prze nio sę do Jaś ka. że byś Ty mógł go wi dzieć,
ja ki on pięk ny i sil ny! że byś Ty mógł go wi dzieć, jak on z oraw skie go zam ku po -
zie ra, «cy się po pod Ta try buc ki ozwi ja ją» – a Ha nu sia za wo dzi: «sy ro ko, da le -
ko, mo jej ma my po le – ale sy rzej, da lej po cie se nie mo je…». mo że mi się uda
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po ka zać Ci to wszyst ko i w koń cu usły szysz me go Ja sia śpie wa ją ce go: «Bra to -
wie, bra to wie, ko cha ni bra to wie – bu dom nom ru ba li gło wic ki ka to wie»…

Po ezja, ja kiej świat nie wi dział, le ży w tych pie śniach; a nie umiał jej od kryć
ani Pol, ani Gosz czyń ski, ani asnyk, ani nikt do tąd. ale ja, gó ral z krwi i ko -
ści, ude rzę sta lo wym mło tem w to zło te ko wa dło i dźwięk po le ci «ho ra mi – la -
sa mi». Już sły szę, jak na trzech kob zach na raz gra ją zbój ni cy; a mój Jaś tań czy
przy wa trze w do li nie, aż iskry le cą, aż ka mie nie «fyr ka ją» spod nóg je go
– a echo le ci, le ci od ska ły do ska ły i ca ła po la na jest jak har fa gra ją ca, peł na mu -
zy ki i echa… 

Cu dow ne rze czy bym na pi sał, gdy bym był – Ho me rem… Lecz, że nim być
nie mo gę, na pi szę tak, jak po tra fię”486.

Prze skocz my te raz do brych kil ka dzie siąt lat i wróć my do cy to wa ne go już
„wspo mnie nia po zgon ne go” pió ra Ja nu sza Chmie low skie go: „okres, w któ rym
Ka zi mierz Tet ma jer z naj go ręt szym za pa łem i naj in ten syw niej upra wia ta ter nic -
two, to la ta 1881–1896 włącz nie. Cho dzi on po Ta trach zra zu ze star szym swym
(przy rod nim) bra tem Wło dzi mie rzem (gło śnym póź niej ma la rzem), sta le nie -
mal pod wo dzą naj świet niej sze go ów cze sne go prze wod ni ka ta trzań skie go – Ję -
drze ja Wa li sy na, a nie kie dy rów nież i Klim ka Ba chle dy. spo śród to wa rzy szów
Ka zi mie rza Tet ma je ra, z któ ry mi póź niej przed się brał on swe wy ciecz ki, wy -
mie nić moż na: ed mun da Cię gle wi cza, Fran cisz ka Hen ry ka No wic kie go, Ja na
No wic kie go, Ka ro la Po tkań skie go, Fer dy nan da Ho esic ka, Lu cja na ry dla, mi -
cha ła Kir ko ra, sta ni sła wa Ga brie la że leń skie go, Ta de usza że leń skie go, Ja na
roz wa dow skie go, Ja nu sza Chmie low skie go i Je rze go żu ław skie go”487.

Przed staw my choć by naj bar dziej la ko nicz nie nie któ rych z wy mie nio nych,
bo prze cież ni niej sza opo wieść ma być przy czyn kiem do dzie jów pol skiej re -
flek sji o Ta trach, Za ko pa nem i Pod ha lu – bę dą cej za po wie dzią współ cze snych
szcze gó ło wych opra co wań wy bra nych za gad nień z punk tu wi dze nia an tro po -
lo gii kul tu ry. a za tem…

ed mund Cię gle wicz (1862–1928) to fi lo log, w la tach 1893–1900 na uczy ciel
kra kow skich gim na zjów. Przy jaź nił się z igna cym Da szyń skim, Fran cisz kiem 
H. No wic kim i Ka zi mie rzem Tet ma je rem. Je den z bar dziej ak tyw nych tu ry -
stów ta trzań skich swe go cza su. Na wę drów ki po szczy tach za bie rał tak że mło -
de go Le ona Chwist ka. W 1902 r. za ło żył cza so pi smo „Gie wont”. Po zo sta wił
po so bie in te re su ją ce wspo mnie nie o Klim ku Ba chle dzie 488. 
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o związ kach Fran cisz ka H. No wic kie go mó wi li śmy już w tej książ ce, więc
te raz do daj my tyl ko, że w 1891 r. po eta był jed nym z oskar żo nych (m.in. z Wil -
hel mem Feld ma nem i igna cym Da szyń skim) w pro ce sie ra dy kal nej mło dzie -
ży sku pio nej w Czy tel ni aka de mic kiej i re da gu ją cej pe rio dyk „ogni sko”;
dzia łał w ru chu lu do wym i so cja li stycz nym, współ pra co wał z cza so pi smem
„Na przód”. 

Ka rol Po tkań ski (1861–1907), hi sto ryk, au tor prac o osad nic twie w Pol sce,
w tym na Pod ha lu, znaw ca dzie jów okre su pia stow skie go. od 1877 r. pra wie
rok rocz nie by wał w Za ko pa nem, za trzy mu jąc się naj czę ściej w Cha cie Dem -
bow skich i utrzy mu jąc ści sły kon takt z ów cze sną za ko piań ską eli tą. Ta ter nik,
ma na swo im kon cie pierw sze wej ścia na Cu bry nę, ma ły Ga nek, do ko nał dru -
gie go wej ścia na mni cha i pierw szych zi mo wych wejść na Czer wo ne Wier chy
i Krzyż ne. W la tach 1901–1906 wy kła dał na UJ, jed no cze śnie był re dak to rem
„Lu du” i pierw szym pre ze sem Pol skiej sztu ki sto so wa nej. Por tre to wa li go Ja -
cek mal czew ski i sta ni sław Wit kie wicz, adam asnyk po świę cił mu wiersz.
Prze wi ja się w Na prze łę czy Wit kie wi cza, in spi ra cję je go po sta cią moż na zna -
leźć w Bez do gma tu sien kie wi cza i Nie to cie Ta de usza mi ciń skie go 489. 

mi chał Kir kor (1870–1907) z bra tem Dy mi trem stu dio wał na Wy dzia le
me dycz nym w War sza wie. Bra cia za dzia łal ność nie pod le głościową zo sta li
uwię zie ni na Pa wia ku, a na stęp nie ze sła ni na sy bir. W 1895 r. mi chał osiadł
w Kra ko wie, gdzie zo stał le ka rzem, a na stęp nie ze wzglę dów zdro wot nych prze-
pro wa dził się do Za ko pa ne go i pod jął pra cę le ka rza w sa na to rium Dłu skich
w Ko ście li sku. Był ak tyw nym dzia ła czem To wa rzy stwa Ta trzań skie go, m.in.
zaj mo wał się ma lo wa niem szla ków w Ta trach. Wła śnie je go dzie łem by ło wy -
ty cze nie tra sy pro wa dzą cej od pół no cy żle bem na prze łęcz mię dzy głów nym
wierz choł kiem Gie won tu a ma łym Gie won tem – na zwa nym żle bem Kir ko -
ra. Jest au to rem ogło szo ne go ano ni mo wo wspo mnie nia Wy ciecz ka na Łom ni cę
(„ilu stra cja Pol ska” 1901, nr 15)490.

ma ło kto wie, że Lu cjan ry del, po eta i dra ma to pi sarz, spo rzą dził tra we -
sta cję słyn ne go wier sza J.W. Go ethe go Ke nust du das Land, wo die Ci tro nen
blühn? W wer sji ry dla Znasz li ten kraj? za czy na się tak:

Znasz li ten kraj, gdzie w nie bios bla de głę bie
Ka mien ną skroń ta trzań skie wzno szą szczy ty,

227
KaZimierZ PrZerWa-TeTmaJer – eCHa TaTrZańsKie

Priazysko03-3.qxp_Layout 3  17/07/19  11:49  Page 227



Gdzie smu gi mgieł na gła zów wi szą zrę bie
i każ dy wierch śpi rąb kiem chmur spo wi ty?491. 

Jan mi chał roz wa dow ski (1867–1935) to zna ny ję zy ko znaw ca, in do eu ro -
pe ista; od 1899 r. pro fe sor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Współ za ło ży ciel i czło -
nek ko mi te tu re dak cyj ne go „rocz ni ka sla wi stycz ne go” i „Ję zy ka Pol skie go”.
Pi sał O na zwach geo gra ficz nych Pod ha la („Pa mięt nik To wa rzy stwa Ta trzań skie -
go” 1914) oraz o po cho dze niu nazw Ta try, Kar pa ty i Be ski dy („Ję zyk Pol -
ski” 1914, 1916)492. i wresz cie Je rzy żu ław ski (1874–1915), po eta, dra ma turg,
po wie ścio pi sarz i ese ista. W 1910 r. wraz z żo ną Ka zi mie rą z Ha nic kich, ro ma -
nist ką i hi sto rycz ką sztu ki, osiadł w Za ko pa nem w wil li Ła da, w któ rej by wa li:
Jan Ka spro wicz, Bro ni sław ma li now ski, Ty mon Nie sio łow ski, sta ni sław igna -
cy Wit kie wicz – Wit ka cy… Ta ter nik, ra tow nik ToPr i żoł nierz Le gio nów
Pol ski ch493. sy na mi Ka zi mie ry i Je rze go by li: ma rek (1908–1985), ma larz; Ju -
liusz (1910–1999), pro za ik, po eta i tłu macz oraz Waw rzy niec Je rzy (1916–
1957), kom po zy tor, kry tyk mu zycz ny, pe da gog i pi sarz. Wszy scy upra wia li
ta ter nic two. Waw rzy niec był al pi ni stą i ra tow ni kiem-ochot ni kiem ToPr – zgi -
nął w al pach w trak cie po szu ki wań przy ja ciół za gar nię tych przez la wi nę 494.

Wróć my jesz cze na chwi lę do Ja nu sza Chmie low skie go oma wia ją ce go naj lep -
sze gór skie se zo ny Ka zi mie rza: „W la tach tych prze mie rzył Tet ma jer z za cho du
na wschód i z pół no cy na po łu dnie ca łe Ta try i po znał je – jak na owe cza sy – na -
praw dę wszech stron nie. Był na wszyst kich «mod nych» w owych cza sach naj -
wyż szych i naj waż niej szych szczy tach, jak Gier lach, Łom ni ca, Lo do wy, Wy so ka,
ry sy, mię gu szo wiec ki, Hru by, Fur kot, Świ ni ca, mie dzia ne itd. Prze cho dził przez
głów ne prze łę cze ta trzań skie (m.in. przez Wschod nie że la zne Wro ta) i sta nął
na wie lu, na der rzad ko wte dy zwie dza nych wier chach, ja ko je den z pierw szych
(Koń czy sta, Ko pro wy Wierch, Ko ście lec, Gra na ty, Ko zi Wierch i in ne). Na le ży
tu tak że wy mie nić dwie in te re su ją ce dro gi, któ re prze szedł Ka zi mierz Tet ma jer
wraz z bra tem swym, Wło dzi mie rzem, pod prze wod nic twem Ję drze ja Wa li sy -
na, a mia no wi cie o ii przej ściu dro gi «Po gła zach» na mię gu szo wiec kim
(w r. 1886). Naj pięk niej szą wszak że zdo by czą Tet ma je ra w je go ta ter nic kiej ka -
rie rze by ło i wej ście na sta ro le śną […]. Na licz ne szczy ty i prze łę cze, dro ga mi
zna ny mi mu już z po przed nich swych wy cie czek wy pra wiał się też nie jed no -
krot nie Tet ma jer bez prze wod ni ka”495.
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Jest la to 1892 ro ku. Ka zi mierz ma już w do rob ku swo je pierw sze Po ezje (1891)
i kra kow ski „Ku rier Pol ski” za ma wia u nie go ko re spon den cje z Za ko pa ne go. od -
najdź my pierw szą, z po cząt ku dru giej po ło wy lip ca: „Le je ta ki deszcz, co to hej!
[…] mgła le ży na sa mym Za ko pa nem i cie nia gór na wet nie wi dać. […] Nud no
też tu so len nie”. Je dy ną cie ka wost ką jest wia do mość, „że się sien kie wicz uczy
gdzieś w se kre cie jeź dzić na ro we rze. Ten Na po le on pol skiej po wie ści wie […] że
au tor Bez do gma tu fi ka ją cy ko zła z ro we ra przed oczy ma pu blicz no ści mógł by
nie co stra cić na au re oli, i uka że się nam za pew ne nie dłu go wła da ją cy pe da ła mi, czy
jak się tam to na zy wa, jak pió rem, i po wi ta go wiel kie aaa!…”496. 

Wspo mnia ny pi sarz pod Gie won tem po ja wił się w 1886 i wra cał tu wie lo -
krot nie aż do 1909 ro ku. Wia do mo, że za trzy my wał się m. in. w do mu ks. J. sto -
lar czy ka przy ul. No wo tar skiej, w dzi siej szej sien kie wi czów ce (ul. Za moy skie go)
i w Cha cie Dem bow skich, gdzie pi sał frag men ty Po to pu, Pa na Wo ło dy jow skie-
go i Sa ba ło wą baj kę. „Cho dził na wy ciecz ki w Ta try i uczest ni czył w po lo wa niach
na niedź wie dzie (m.in. w 1889 w Zu ber cu u an to nie go Ko cy ana)”. Ja ko K. Do -
brzań ski opu bli ko wał ar ty kuł Kto da wię cej? Szki ce z li cy ta cji Za ko pa ne go („sło -
wo” 1889, nr 115), na to miast pod wła snym na zwi skiem wspo mnie nie Ty tu so wi
Cha łu biń skie mu (tam że, 1889, nr 253). Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je utwór
gwa rą Sa ba ło wa baj ka („Czas” 1899, nr 170)497. 

się gnij my po now nie po oma wia ny przed chwi lą fe lie ton i od najdź my frag -
ment, w któ rym au tor prze cho dzi do to nu se rio, do spraw mię dzy ży da mi i gó -
ra la mi; przy czym zgod nie z ów cze sną prak ty ką pierw szych pi sze z ma łej,
a dru gich z du żej li te ry. Je stem zmu szo ny zwró cić uwa gę miej sco wej żan dar me rii
– po wia da Tet ma jer – że trud nią cy się han dlem by dła sta ro za kon ni wo żą „cie lę ta
po pro stu stło czo ne jed no na dru gim, z no ga mi skrę po wa ny mi cien kim szpa ga -
tem, któ ry wrzy na się w mię so. Te mu bar ba rzyń stwu, zwy kłe mu u ży dów-han dla -
rzy, trze ba ko niecz nie za po biec”. au tor przy zna je jed nak, że – ogól nie na spra wę
pa trząc – w Za ko pa nem za szły waż ne zmia ny. „Urwa ło się ży dom do ku ment nie,
«ja ze pi scom» – a choć ra dzą, jest na dzie ja, ż[e] nic nie wy my ślą. Prze wa ga han -
dlu ży dow skie go, a ra czej je go mo no pol, w łeb wzię ły. Po rząd ni lu dzie ku pu ją u ży -
dów tyl ko cy ga ra i ty toń, bo zresz tą wszyst kie go do sta nie” w spół ce Han dlo wej
za ini cjo wa nej przez Wła dy sła wa Za moy skie go i w Go spo dzie Lu do wej. „Chwa ła
Bo gu i za to!” – ko men tu je fe lie to ni sta. i do da je twar do: „Naj za go rzal szy wy znaw -
ca sze ro kich hu ma ni tar nych za sad, naj za cięt szy wszech stron ny fi lan trop, je śli tyl -
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ko by wał w Za ko pa nem, mu siał stać się an ty se mi tą. Jak pi jaw ki czy jak plu skwy
tu czy li się ży dzi krwią i po tem Gó ra li, de mo ra li zu jąc ich do grun tu. Wy ku rzyć
ich, jak li sa z no ry, nie tyl ko z Za ko pa ne go, ale z ca łe go Pod ha la, gdzie są za bój -
czą tru ci zną, by ło by dzie łem naj wyż szej pa trio tycz nej za słu gi”498.

a prze cież Tet ma jer nie był za pie kłym an ty se mi tą! Ta ki był wte dy kli mat,
że na wet Bo le sław Prus po uczał w 1886 r.: „ży do stwo nie ty le ozna cza po cho -
dze nie i re li gię, ile ra czej: ciem no tę, py chę, se pa ra tyzm, próż niac two i wy zysk”499.
Na to miast trzy la ta póź niej, wspo mi na jąc swo je po by ty w Ga li cji, po wia dał: „Ja -
da łem w re stau ra cjach utrzy my wa nych przez tych sa mych ży dów, któ rzy przez
kil ka na ście lat wy ssa li pra cę chło pa li chwą, po tem za bie ra li mu zie mię, a na -
resz cie, ob darł szy z resz tek gro sza, wy sy ła li go do ame ry ki”500. i na wet sta ni -
sław Wit kie wicz w Na prze łę czy pi sał: „żyd, któ ry daw niej miał tu tak ma ło
do ro bo ty, któ ry na tym pro stym i nędz nym ży ciu pa ste rzy, przez pół ro ku za -
sy pa nych śnie giem, tak nie wie le mógł zy skać – te raz bo ga ci się i roz mna ża, tło -
czy się we wsi, sku pu je zie mię, bu du je się i pa ra li żu je czę sto przed się bior czość
i rzut kość gó ra li”. a po przez po stać „grzecz ne go żyd ka” na Za wra cie po zwo -
lił so bie na ujaw nie nie swej nie chę ci do tej na cji 501.

Być mo że na po sta wę Ka zi mie rza wo bec ży dów pe wien wpływ wy warł
fakt, że w la tach 1880–1883 ro dzin ny ma ją tek w Ludź mie rzu wy ku pił aron
men del, „po kąt ny ban kier” z No we go Tar gu…502 W każ dym ra zie Tet ma jer
nie był w tym wąt ku ory gi nal ny. Tak pi sa no w pol skiej pra sie co raz czę ściej: ży -
dzi ja ko za ra za za tru wa ją ca z de fi ni cji zdro wy pol ski or ga nizm spo łecz ny. 

Jak więc w ogó le moż li wy był ja ki kol wiek roz wój pol skich ziem? – moż na by
za py tać. Bo prze cież cy to wa ny au tor stwier dzał: „Za ko pa ne od ze szłe go ro ku
zmie ni ło się wię cej mo że niż kie dy kol wiek. Nie do ko na no wpraw dzie obec nie
czy nu tej mia ry, ja kim by ło nie gdyś za pro wa dze nie la tar ni przy dro dze, czy nu,
któ re mu rów nym nieła two przyj dzie się po chlu bić przy szłym po ko le niom Za -
rzą du za ko piań skie go, ale i tak wie le zro bio no bi ją ce go w oczy”. Przede wszyst -
kim no we do my, tak że pię tro we, oraz skle py. „szko da tyl ko, że te do my nie ma ją
ja kie goś ro dzi me go sty lu, są ni by szwaj car skie, ni by gó ral skie, a wła ści wie ni ja -
kie. W sta ro daw nym gó ral skim sty lu, z «na bi ja ny mi dźwi rza mi», bu do wać bę -
dzie przy uli cy Ko ście li skiej dom pan Gna tow ski z Ukra iny”503. 

Cie ka we dla cze go Tet ma jer po mi nął istot ny fakt, że dom Zyg mun ta Gna -
tow skie go (1854?–1906)504, Ko li bę, za pro jek to wał sta ni sław Wit kie wicz, któ -
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ry zresz tą rok wcze śniej opu bli ko wał w „Ku rie rze War szaw skim” waż ną wy po -
wiedź Styl za ko piań ski, bę dą cą kry tycz ną oce ną dzia łal no ści Fran cisz ka Neu żi la,
Cze cha z po cho dze nia, ja ko dy rek to ra szko ły Prze my słu Drzew ne go w Za ko -
pa ne m505.

Ko niecz nie przy bli żyć trze ba wspo mnia ne go przez na sze go au to ra or dy na -
ta kór nic kie go Wła dy sła wa Za moy skie go (1853–1924), któ ry w 1889 r. na był
do bra za ko piań skie. Za ko pa ne za wdzię cza Za moy skie mu w znacz nej mie rze
swój roz wój, był bo wiem ini cja to rem, a czę ścio wo fun da to rem li nii ko le jo wej
z Cha bów ki do Za ko pa ne go, szo sy do mor skie go oka, a tak że wie lu in sty tu cji
i pla có wek, jak: szko ła sny cer ska (Prze my słu Drzew ne go), szko ła Go spo dar -
stwa Do mo we go w Kuź ni cach, sa la wy sta wo wa dla za ko piań skich pla sty ków.
Chrze ści jań ska „spół ka Han dlo wa” za ło żo na zo sta ła fak tycz nie z ini cja ty wy or -
dy na ta 4 sierp nia 1891 r., aby prze ciw sta wić się – jak gło szo no – roz wo jo wi ży -
dow skie go han dlu. Pierw szy sklep, pro wa dzą cy sprze daż ar ty ku łów kra jo wych,
otwar to na grun cie Za moy skie go w tym że ro ku przy uli cy Ko ście li skiej ko ło
cmen ta rza. Za moy ski w 1924 r. uczy nił na ro do wi da ro wi znę i dzię ki te mu je -
go do bra sta ły się za ląż kiem przy szłe go Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go 506.

Wróć my do „Ku rie ra Pol skie go” i słów Ka zi mie rza: „Je że li ża łu ję, że tak
obo jęt nie trak tu je się styl bu dow li pod ha lań skiej, to gnie wa mię już, że tak
po ma co sze mu trak tu je się styl ten w tu tej szej szko le sny cer skiej. Wszy scy 
pp. na uczy cie le są bez wąt pie nia lu dzie za cni i uczą do brze, ale Po la ków mię -
dzy ni mi po dob no pal cem wy tknąć by moż na, tak ich sto sun ko wo nie wie lu.
Trud no na wet wy ma gać od Niem ca czy Cze cha, aby mu le ża ło na ser cu pie lę -
gno wa nie pol skich mo ty wów i ich roz wój. Tu by trze ba spro wa dzić na uczy cie li
Po la ków wię cej, trze ba tę gie go rzeź bia rza, nie rze mieśl ni ka, ale praw dzi we go
z Bo żej ła ski ar ty stę, któ ry by umiał w to, co jest go to we na pniu, tchnąć ar ty -
stycz ne go du cha, któ ry by mo tyw pol ski od czuł i zro zu miał, a przede wszyst -
kim ko chał. ar ty sta-Po lak po wi nien być gło wą i ser cem za ko piań skiej szko ły
sny cer skiej, ina czej wszyst ko mo że iść nie źle, ale ni gdy nie pój dzie do brze”.

W spra woz da niu z prze bie gu lip co wych dni pod Gie won tem nie mo gło za -
brak nąć wzmian ki o kra kow skich ak to rach da ją cych tu wy stę py oraz o prze by -
wa ją cych go ściach, wśród któ rych znaj du je my Hen ry ka sien kie wi cza, sta ni sława
Wit kie wi cza (1851–1915)507, hi sto ry ka li te ra tu ry Pio tra Chmie low skie go, war -
szaw skie go le ka rza i spo łecz ni ka igna ce go Ba ra now skie go, Le opol da Świe rza;
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jest Lu cjan ry del z ro dzi ną, es tre iche ro wie, tak z Za ko pa nem i Ta tra mi zwią -
za na ro dzi na el ja szów (-ra dzi kow skich) oraz edward Je li nek z Pra gi…508

Na to miast w za koń cze niu ko re spon den cji moż na by ło prze czy tać in try gu -
ją ce wy zna nie: „sło wem, Za ko pa ne za czy na się cy wi li zo wać na wiel ko miej ską
ma nie rę. Po daw nym bez ka pe lu szo wym, po de szwo dziur nym, krót ko spod nicz -
nym, swo bo do daj nym Za ko pa nem ani śla du. Nie ma już dzi kie go Za ko pa ne -
go, jest tyl ko swoj skie, ale je śli w tym swoj skim jest tro chę wy god niej, to
w tam tym dzi kim by ło nie rów nie przy jem niej”509.

Wie my już, że w tym cza sie go ścił pod Gie won tem edward Je li nek, Czech,
hi sto ryk li te ra tu ry i pu bli cy sta za in te re so wa ny pol ską kul tu rą: „przy jeż dżał czę -
sto do Pol ski, tak że od 1887 kil ka ra zy do Za ko pa ne go i Tatr, któ rych był wiel -
kim mi ło śni kiem”. Cze go ilu stra cją mo gą być je go tek sty: V polských Tatrách oraz
Vzpo min ka na Za ko pané („Hlas náro da” 1887). La tem 1892 ko mi tet go ści za ko -
piań skich pod prze wod nic twem Wa le re go el ja sza urzą dził w Dwo rze Ta trzań -
skim, zwa nym ka sy nem, „uro czy ste spo tka nie pu blicz ne dla cze skie go go ścia”510.
Uczest ni czył w nim i Ka zi mierz Tet ma jer. się gnij my więc po je go ko lej ne spra -
woz da nie na de sła ne do kra kow skie go „Ku rie ra Pol skie go”: „Deszcz nie le je, ale
po pro stu wa li się z chmur, któ re po ło ży ły się na gó rach i la sach gru bą fa lą”. Nic
to. Chór to wa rzy stwa mu zycz ne go z Kra ko wa umi la ży cie wy stę pa mi. Prze-
cież to peł nia se zo nu, a w do dat ku i spe cjal ny gość! Nasz wy słan nik opo wia da:
„Po kon cer cie w sa li ka sy no wej przy ta ler zach i szklan kach śpie wał chór w to wa -
rzy stwie wie lu ze bra nych osób na ro do we pie śni pol skie i ku uczcze niu tam pa na
Je lin ka, pie śni cze skie. Po czci wi war sza wia cy roz czu la li się nad Z dy mem po ża rów
i Jesz cze Pol ska”. mie li śmy tu bo wiem – kon ty nu uje Ka zi mierz – „uro czy stość po -
waż ną, ucztę na cześć pa na Je lin ka w ba lo wej sa li ka sy na. Po mię dzy tłum nie ze -
bra ną pu blicz ność wpro wa dzo no mi łe go go ścia z Pra gi i ofia ro wa no mu
na pa miąt kę szka tuł kę w ory gi nal nym sty lu gó ral skim rzeź bio ną, z sza rot ka mi
za szkłem na wierz chu, rzecz bar dzo ład ną. We wnątrz, na ozdo bio nym wi do ka -
mi z Tatr pa pie rze, znaj do wał się na pis, któ ry od czy tał p. Wa le ry el jasz, na pis
mó wią cy, iż my Po la cy, któ rzy tak ma ło ma my przy ja ciół, wdzięcz ni je ste śmy
za każ dy do wód sym pa tii i edwar da Je lin ka uwa ża my za na sze go przy ja cie la”.

Po wy stą pie niu go spo da rza uro czy sto ści oraz oko licz no ścio wych mo wach
„(a by ły i dwie ru skie) – gość wzru szo ny, w ser decz nych, do brą pol sz czy zną
wy po wie dzia nych sło wach dzię ko wał za przy jaźń na szą, za pew nia jąc nas na -
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wza jem o swo jej głę bo kiej, praw dzi wej przy jaź ni. […] Za szczy tu, ja ki mu wy -
świad cza ją dziś Po la cy, nie przyj mu je dla sie bie, jest to do wód po bra tym czych
uczuć na ro du pol skie go dla je go cze skiej oj czy zny, któ rej jest przed sta wi cie -
lem. on wie, że Cze si ko cha ją Pol skę, mi mo chwi lo wych, cząst ko wych prą dów
prze ciw nych, on wie rzy, że so jusz brat nich na ro dów wy wal czy wol ność. Zwie -
dził ca łą Pol skę, a wszę dzie ogar niał go smu tek – tu, w gó rach, przy szedł szu -
kać swo bod ne go od de chu, swo bo dy, któ ra oby owia ła ca łą Pol skę. – Ze
wszyst kich ty tu łów, ja kie da li mi Po la cy – koń czył mów ca – naj droż szym mi
jest ty tuł przy ja cie la, al bo wiem wo bec Po la ków mam su mie nie czy ste”.

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło przej ście do ogro du, gdzie „przy ogniach
sztucz nych tań czy li gó ra le. «Zbój nic ki» szedł, aż «piarg fyr cał», tj. żwir wy la -
ty wał spod kierp ców. Wie le osób wi dzia ło po raz pierw szy «śum nych chłop -
ców» przy ro bo cie”, dzi wo wa no się też bar dzo „we rwie i zwin no ści tan ce rzy”.
Zno wu wró co no na sa lę, jesz cze prze ma wiał ten i ów, pi to też „zdro wie Cze -
chów, pio nie rów cy wi li za cji za chod niej”, i oczy wi ście głos po now nie za brał
do stoj ny gość, mó wiąc, że „wspo mnie nie o dzi siej szym dniu za cho wa do ostat -
niej go dzi ny. Nie tyl ko gó ry go tu cią gnę ły, ale i to wa rzy stwo pol skie, zbie ra -
ją ce się w Za ko pa nem ze wszyst kich za kąt ków sta rej Pol ski”. Po czym: „słyn ny
na ca łe Pod ha le Bar tek ob roch ta, któ ry wraz z to wa rzy sza mi mu zy kan ta mi
znaj do wał się w sa li, za cią gnął te raz od ucha smycz kiem i jed na po dru giej
dźwię cza ły gó ral skie nu ty. Zna la zło się kil ku chłop ców i kil ka dziew czyn,
i z pół go dzi ny przy pa try wa li śmy się pod ha lań skim tań com. ocho ta wzro sła”.

i tu Ka zi mierz wpro wa dza na sce nę swo jej opo wie ści Wło dzi mie rza, swe -
go star sze go przy rod nie go bra ta, ma la rza, szli fu ją ce go warsz tat w pra cow ni
mi strzow skiej Ja na ma tej ki w kra kow skiej szko le sztuk Pięk nych. Wła śnie
ostat nio pro fe so ro wie wspo mnia nej szko ły od zna czy li go zło tym me da lem dla
wy bit nych stu den tów. Czy taj my więc: „Pan Wło dzi mierz Tet ma jer, te go rocz -
ny lau re at w Kra ko wie w szko le sztuk Pięk nych, po wstał z kie li chem w rę ku
i wzniósł to ast na cześć lu du, z któ re go tak my się od ro dzi my, jak się zeń od -
ro dzi li Cze si. Nie my w sur du tach, ale ci lu dzie w ser da kach, sier mię gach i suk -
ma nach to na sza przy szłość i na sze zba wie nie. Pod tym wzglę dem cze ski lud
słu żyć nam mo że za wzór. Kie dy w 1620 ro ku wy gi nę ła na Bia łej Gó rze cze -
ska szlach ta, kie dy miesz czań stwo się zniem czy ło, chło pi cze scy prze trwa li
wszyst ko, na ród od ro dzi li, na ród z jed nej bry ły, któ re go się wro go wie lę ka ją.
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Nasz lud ma to sa mo za da nie i speł ni je”. Ka zi mierz nie omiesz kał pod kre ślić,
że mło de mu mów cy – a Wło dzi mierz li czył so bie trzy dzie ści je den lat – „win -
szo wa no po wszech nie”.

Za uważ my, że Ka zi mierz po zwo lił so bie i na na stę pu ją cą uwa gę: „Prze szło
sto osób, wy łącz nie męż czyzn, ze szło się wczo raj po że gnać p. Je lin ka. Z wie lu
stron sły sza łem ża le, że wy klu czo no od uczty pa nie. sam nasz gość mi ły po -
dob no tak że ża ło wał – i bar dzo słusz nie. Bas mę ski w po łą cze niu z so pra nem
ko bie cym ma za wsze wię cej oży wie nia i dźwię ku”.

W za koń cze niu tej ko re spon den cji zna la zło się jesz cze miej sce na po chleb -
ną wzmian kę o dzia ła ją cym na Chram ców kach w Za ko pa nem sa na to rium
– za kła dzie wo do lecz ni czym dra an drze ja Chram ca, z któ rym cy to wa ny au tor
był za przy jaź nio ny. otóż wła ści ciel z ro ku na rok „wpro wa dza ulep sze nia i są -
dzę, że za kład je go stoi dziś na rów ni z eu ro pej ski mi wod ny mi lecz ni ca mi. To
jest tyl ko nie szczę ście, że czło wiek wy le czo ny na le ży cie przez dra Chram ca
wo dą ma jej ty le po dro gach pod czas desz czu, iż […] mo że jej mieć z gó rą
za du żo. Tro tu ary w Za ko pa nem są nie zbęd ne, ko niecz ne jest po mno że nie licz -
by la tarń przy droż nych”. moż na by też o dziu ra wych i po pla mio nych ob ru -
sach w tu tej szych re stau ra cjach, ale… co to da. Więc le piej o tym, że po noć
w „spół ce Han dlo wej [hr. Za moy skie go] pra cu je 30 gó ra li, uczniów miej sco -
wej szko ły rzeź biar skiej. Jest to po mysł bar dzo do bry”511.

an drzej Chra miec (1858–1939), le karz, na le żą cy do pierw sze go po ko le nia
in te li gen cji gó ral skiej, czyn ny we wła dzach kli ma tycz nych i gmin nych Za ko -
pa ne go, a póź niej No we go Tar gu. W Za ko pa nem był wła ści cie lem naj więk sze -
go za kła du wo do lecz ni cze go po wsta łe go w la tach 1886–1887, a w cza sie
swo je go wój to wa nia (1902–1906) przy czy nił się do prze pro wa dze nia sie ci wo -
do cią go wej, wy ty cze nia sze re gu no wych dróg i ulic, wspól nie z Wła dy sła wem
Za moy skim wal czył o prze dłu że nie li nii ko le jo wej z Cha bów ki do Za ko pa -
ne go. Po wiedz my już te raz, że w la tach 1902–1903 Chra miec był ostro ata ko -
wa ny przez pew ne ko ła za ko piań skie pod prze wod nic twem sta ni sła wa
Wit kie wi cza, któ ry skie ro wał prze ciw ko dzia łal no ści wój ta swo ją słyn ną bro -
szu rę Ba gno. Tło owe go kon flik tu i je go prze bieg od na leźć moż na za rów no
w pi smach Wit kie wi cza, jak i w ów cze snej pra sie 512. 

W po ło wie sierp nia 1892 r. do Za ko pa ne go za wi tał Klub českých tu ri stŭ
w Pra dze – trzy dzie ści pięć osób, w tym sie dem pań – o czym moż na by ło się
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do wie dzieć tak że z ko re spon den cji Ka zi mie rza z 20 sierp nia: „Po go da trwa
od daw na i go ście cze scy mo gli zwie dzać Ta try bez prze szkód. Wi ta no ich bar -
dzo ser decz nie i bar dzo tłum nie”. Cze scy tu ry ści zło ży li wi eniec na gro bie Ty -
tu sa Cha łu biń skie go, przy wieź li też z so bą ta bli cę z dwu wier szem (z Pie śni
o zie mi na szej Win cen te go Po la, wtrąć my): „W gó ry, w gó ry, mi ły bra cie,/ Tam
swo bo da cze ka na Cię!” oraz za wo ła niem „Na zdar!” – któ rą wpra wio no w ska -
le Pi sa nej w Ko ście li skach. 

W tym cza sie, kie dy Cze si zwie dza li Do li nę Ko ście li ską, nie zmor do wa ny
Wa le ry el jasz, któ ry głów nie i z po wo dze niem zaj mo wał się przy ję ciem po bra -
tym czych go ści, od czy tał te le gram na de sła ny z Pra gi przez edwar da Je lin ka:
„Po la kom i Cze chom, zgro ma dzo nym przy od sło nie ta bli cy w Ko ście li skach,
prze sy ła ser decz ne po zdro wie nia i «szczęść Bo że!» wier ny przy ja ciel. Niech
łą czą nas: zgo da i mi łość, wia ra w przy szłość, ha sło za wa sze i na sze do bro.
Du chem bli ski wo ła: Na zdar! Je li nek”.

Ko re spon dent „Ku rie ra Pol skie go” po da wał na stęp nie: „Prócz Ko ście lisk,
po zna li Cze si mor skie oko, skąd ro ze szli się kil ku szla ka mi, aby się spo tkać
w szmek sie i ru szyć w dal szą dro gę”. Trzeź wo też ko men to wał: „mo wy, któ re
z obu stron wy po wie dzia no, go rą ce by ły i ser decz ne. szko da, że czę sto sło wa
zo sta ją tyl ko sło wa mi…”513.

a my do po wiedz my, że Je li nek pu bli ko wał wła śnie w swo jej oj czyź nie Po -
zdrav z polských Ta ter („Nedělni li sty”1892), Za ko pané v polských Ta trach („sve -
to zar” 1892); ten dru gi tekst uka zał się też ja ko osob na bro szu ra z ry sun ka mi
W. el ja sza i s. Wit kie wi cza (1892). Nie ste ty, ich au tor zmarł w mar cu 1897 r., ma -
jąc za le d wie czter dzie ści dwa la ta. „Bie sia da Li te rac ka” in for mo wa ła, że 7 sierp -
nia te go ro ku „szla chet na myśl, rzu co na przez ar ty stę ma la rza Wa le re go el ja sza,
a do ty czą ca pa mię ci nie od ża ło wa ne go edwar da Je lin ka, już zo sta ła urze czy -
wist nio na. W uro czy stym za kąt ku ta trzań skim, w Do li nie strą żysk, na ska le
przy dro dze za Ko mi na mi, od sło nię ta zo sta ła […]” ta bli ca że la zna ze sto sow -
ną de dy ka cją. „mi mo rzę si ste go desz czu w uro czy sto ści uczest ni czy ło oko -
ło 700 osób”514.

Tak czę sto cy to wa ni au to rzy Wiel kiej en cy klo pe dii ta trzań skiej po da ją, że jak
tyl ko smut na wia do mość o śmier ci Je lin ka do tar ła do Za ko pa ne go, gro no zna-
jo mych zmar łe go, z ini cja ty wy sien kie wi cza, „umie ści ło że la zną ta bli cę z od po -
wied nim na pi sem ku je go czci na ska le w strą ży skiej Do li nie, a w 1899 wmu ro -
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wa no po ni żej ta bli cy me da lion z je go po pier siem w pła sko rzeź bie (rzeź bił Ta de -
usz Bray er); ska łę tę na zwa no ska łą Je lin ka”515. 

Wróć my do la ta 1892 ro ku i do opo wie ści Ka zi mie rza Tet ma je ra. Le d wo
ko tli na pod Gie won tem uspo ko iła się „po wy strza łach moź dzie rzo wych
na cześć za gra nicz nych go ści, roz le gły się no we strza ły” na cześć za rzą dza ją ce -
go od lat kil ku na stu die ce zją kra kow ską sę dzi we go al bi na Du na jew skie go.
„Z bar dzo da le ka scho dzi li się lu dzie po bło go sła wień stwo do stoj ni ka Ko ścio -
ła, któ re go po dej mo wa no z czcią głę bo ką i wspa nia ło ścią, na ja ką stać by ło”516. 

Za iste, by ło ko go fe to wać. al bin Du na jew ski (1817–1894) w mło do ści był
dzia ła czem po li tycz nym i na ro do wym; w 1841 aresz to wa ny przez wła dze au -
striac kie i ska za ny na ka rę śmier ci, za mie nio ną na osiem lat twier dzy w spiel -
ber gu – amne stio no wa ny w okre sie Wio sny Lu dów. W la tach 1851–1855
pra co wał w ad mi ni stra cji dzien ni ka „Czas”. W 1861 otrzy mał świę ce nia ka -
płań skie, a na stęp nie zo stał rek to rem die ce zjal ne go se mi na rium du chow ne -
go w War sza wie. Po dej rze wa ny o udział w rzą dzie po wstań czym prze niósł się
w 1864 do Kra ko wa. od 1879 bi skup kra kow ski, od 1890 kar dy nał. Przy czy -
nił się do re stau ra cji ka te dry na Wa we lu. Jak pi szą au to rzy je go bio gra mu:
„szcze gól nie po pie rał unię [Ko ściół gre ko ka to lic ki] i po ma gał cier pią cym
za nią. Księ ża wy gnań cy znaj do wa li schro nie nie w je go die ce zji. ser decz nie
opie ko wał się za wsze piel grzym ka mi do Kra ko wa i Kal wa rii, ze Ślą ska i sło -
wa czy zny”517.

Co jesz cze do strzegł ko re spon dent? „Za ko pa ne ba wi się. raz w raz sły chać
o ja kimś pry wat nym licz nym ze bra niu, o ja kiejś wspól nej gro mad nej wy ciecz -
ce, to znów o te atrze ama tor skim lub reu nio nie. Daw niej o tym cza sie mniej
wię cej To wa rzy stwo Ta trzań skie urzą dza ło za ba wę w któ rejś z po bli skich do -
lin, za pra sza jąc na nią wszyst kich go ści, w tym ro ku o tym ja koś nie mó wią. są -
dzę, że To wa rzy stwo po win no by po dob ne za ba wy urzą dzać kil ka ra zy pod czas
se zo nu, to przy czy ni ło by się wiel ce do oży wie nia Za ko pa ne go”.

i na tym ko niec? Nie ste ty, nie. Jest jesz cze wą tek, na zwij my to, han dlo wy.
otóż na sta rej Po la nie w Za ko pa nem la da mo ment po wi nien zo stać uru cho mio -
ny dru gi sklep spół ki Han dlo wej: „Trze ci sta nąć ma na By strem. Przy da ła by się
mo że jesz cze ja ka, choć by ma ła, ali ja gdzieś ko ło la su na Kru pów kach i przy uli -
cy Ko ście li skiej. osa cze ni w ten spo sób ży dzi mu sie li by ka pi tu lo wać, chcąc nie
chcąc”518. Przy po mnij my dla po rząd ku, że he braj skim sło wem ali ja – do słow nie:
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wstą pie nie, okre ślo no już pierw szą więk szą ży dow ską emi gra cję głów nie z eu -
ro py Środ ko wej i Wschod niej do Pa le sty ny. Pierw sza ali ja roz po czę ła się w 1883
i trwa ła do 1903 ro ku.

Na po cząt ku wrze śnia Tet ma jer wy słał jesz cze je den tekst do kra kow skie go
dzien ni ka: zno wu deszcz. To się źle skoń czy – pró bu je kpić au tor. „Je że li tak da -
lej po trwa, to dom zdro wia, któ ry tu urzą dził miej sco wy le karz – dr Bro ni sław
Chwi stek – nie bę dzie po trze bo wał cze kać na ku ra cju szów zza świa ta, gdyż za -
pew ne fe bra nie jed ne go w sa mym Za ko pa nem przy chwy ci. Ten dom zdro wia
stoi w pysz nym miej scu na Kru pów kach, bli sko la su, po mie ścić zaś mo że osób
12 z wszel ki mi wy go da mi; nie wąt pli wie ro ko wać mu moż na po wo dze nie, a ży -
czyć mu te go trze ba”519. rze czo ny le karz – oj ciec Le ona Chwist ka (1884–1944),
póź niej sze go ma la rza i fi lo zo fa – w 1891 r. wy sta wił dwu pię tro wy drew nia ny za -
kład na zwa ny Hy ge a520. 

Za uważ my, że w tym cza sie Ka zi mierz opu bli ko wał wspo mnie nie, w któ rym
zna la zły się zda nia: „Kie dy po je cha łem do War sza wy (mia łem już wów czas ty -
tuł po ety, więc zo sta łem urzęd ni kiem w me te oro lo gicz nym biu rze), by wa ło mi
bar dzo smut no i tę sk no z po cząt ku – pierw szy raz ode rwa łem się od do mu”.
rze czy wi ście, nasz bo ha ter przy je chał do War sza wy 12 ma ja 1889 r., li cząc
na sta łą pra cę w „Ku rie rze War szaw skim”, ale na ra zie pod jął za ję cie za pro po -
no wa ne mu przez Wła dy sła wa Kwiet niew skie go, mę ża ciot ki ma rii z Gra bow -
skich, wów czas dy rek to ra sta cji me te oro lo gicz nej. Z gan ku wie ży sta cji wi dać
by ło Wi słę. „Przy słoń cu pły nę ły mo je my śli z fa lą ku mo rzu, ku oce anom,
na wschód…”. Na to miast o zmro ku szły „pod prąd, aż do Du naj ca… o tej po -
rze nad cha łu pa mi gó ral ski mi uno si się dym, by dło wra ca z pa szy i dzwo ni,
i czuć, jak pach ną la sy. Ta try za le d wie znać w mgłach i cie niu”521.

się gnij my te raz w bi blio te ce mu zeum Ta trzań skie go po „Ku rier Za ko piań -
ski” z sierp nia 1892 r. i od najdź my not kę na sze go bo ha te ra, bę dą cą spra woz -
da niem z pierw sze go wej ścia na dwie naj wyż sze tur nie czte ro wierz choł ko we go
sta ro le śne go szczy tu, któ re go sło wac ka, nie miec ka i wę gier ska na zwa – od po -
wied nio: Bra da wi ca, Wa rze, Bi bircs – ozna cza bro daw kę: „W to wa rzy stwie kil -
ku mło dych lu dzi, z prze wod ni kiem Klim kiem Ba chle dą, dnia 14 bm.
wsze dłem na szczyt sta ro le śnej, na ma pie szta bu ge ne ral ne go na zwa nej «Wa -
rze» (2490 m). Wia do mość tę po da ję dla te go, że nie któ rzy ta ter ni cy uwa ża li
szczyt sta ro le śnej za nie do stęp ny, a wi dok stam tąd jest tak wspa nia ły, dro ga zaś
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na szczyt za rów no od stro ny Pol skie go Grze bie nia, jak i ku szmek so wi tak
pięk ną, że wy ciecz ka ta po win na być wli czo ną w po czet ogól nie przed się-
bra nych wy praw na wier chy. Na żad nym z dwóch obok sie bie le żą cych naj -
wyż szych wierz choł ków sta ro le śnej nie zna leź li śmy, mi mo sta ran ne go po szu -
ki wa nia, naj mniej sze go śla du, któ ry by wska zy wał, iż wcho dził tam ktoś
przed na mi; z dru giej stro ny jed nak nie mam żad nych do wo dów na to, że by -
li śmy tam pierw si”522.

Po chwa lił się też tym przy ja cie lo wi Fer dy nan do wi: „By łem na sta ro le śnej,
gdzie nikt jesz cze ni gdy nie był przede mną. Po tkań ski wy lazł na Ga nek, ale
nie na szczyt naj wyż szy. Tak że pierw szy. Wy bie ram się jesz cze w tych dniach
na kil ka dni w gó ry z że leń skim. Za ko pa ne jest te raz cu dow ne”523.

Jó zef Ny ka, wy bit ny ta ter nik, znaw ca Tatr i au tor zna ko mi tych opra co wań
o tych gó rach – ksią żek i ar ty ku łów – nie daw no od szu kał w spi skiej ga ze cie
„Kar pa ten -Post” 1896 (nr 33, s. 2) list Ka zi mie rza in for mu ją cy nie miec ko ję -
zycz nych czy tel ni ków o tym osią gnię ciu 524.

Wia do mo, że z Ka zi mie rzem na sta ro le śną wę dro wał je go cio tecz ny brat
Ta de usz że leń ski – choć nie ma pew no ści, że był na wierz choł ku – oraz jesz -
cze trzech tu ry stów, a Klim ko wi w je go od po wie dzial nym za da niu po ma ga li
prze wod ni cy Jan Ba chle da Taj be r525, Jan ob roch ta Tom ko wy i Jó zef Ha ziak
(Ta dziak?). 

Do po wiedz my od ra zu, że w Bal la dzie o Ja no si ku i Sza la mo nów nie Ja dwi -
dze kasz te lan ka ko szyc ka przyj mu je za bie gi zbój ni ka nad zbój ni ka mi, ale pła ci
za to naj wyż szą ce nę: na roz kaz swe go oj ca zo sta ła po grze ba na – jak pi sze po -
eta – „ży wa za wia nek…”. osza la ły z bó lu zbó jec ki het man bu rzy za mek wę -
gier skie go pa na i na rę kach uno si mar twą wła śnie na sta ro le śną. Tam ją
opła ku je. Trze cie go dnia rę ko ma „po czął kru szyć złom li tych skał” – i wy bu do -
wał gro bo wiec. Bal la da koń czy się ak cen tem nie mal po li tycz nym, je śli się
uwzględ ni na pię te sto sun ki mię dzy zwo len ni ka mi sło wac kie go ru chu na ro do -
we go a Wę gra mi-ma dzia ra mi. oto ostat ni czte ro wiersz:

Het, w wy ży nie na po wietrz nej, nie da le ko gwiazd,
za pa mię tał się Ja no sik, po gro mi ciel miast,
za pa mię tał się Ja no sik, aż z wierz choł ka gór
ze szedł z gnie wem na ma dzia rów, jak po wietrz ny mó r526.
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W po ło wie lip ca na stęp ne go ro ku pi sze z Kra ko wa do Fer dzia prze by wa ją -
ce go już pod Gie won tem: „Za pa rę dni przy ja dę do Za ko pa ne go – czy mo gę
na pierw sze chwi le za je chać do Cie bie, je że li od ra zu nie znaj dę miesz ka nia?”527.

od cza su do cza su za glą dał w gó ry. Jak po da je je go bio graf: „stłukł moc no
no gę i le żał przy mor skim oku. To wa rzy szy ła mu ja kaś Wa la. mat ka po sy ła ła
mu pie nią dze”528. W li ście do niej uko cha ny syn wy ja śnia: „raz jesz cze do no -
szę, że je stem zdrów, są dzę bo wiem, że tam Was alar mu ją róż ny mi wie ścia mi.
Tu, choć mnie wszy scy wi du ją naj swo bod niej cho dzą ce go, py ta ją mi się cią gle
czy no gi nie zła ma łem itp. Wit kie wicz mi mó wił, że cio cia Wan dzia pi sa ła
w tej spra wie do nie go”529.

Nad szedł 1894 rok i Ka zi mierz od 30 lip ca do 4 sierp nia wę dro wał po tam -
tej stro nie Tatr. 1 sierp nia pi sał do uko cha nej ro dzi ciel ki: „Dro ga ma mu siu,
w tej chwi li wy ru sza my z Po pra du w gó ry lip tow skie. Do tąd cu dow na po go da
i wi do ki ślicz ne, Ta dzio jest ze mną i je den gó ral, któ ry naj da lej był na Li lio -
wem, tu orien tu je my się z map i py tań. Wi no do sko na łe. W so bo tę praw do -
po dob nie bę dzie my w Za ko pa nem. Kosz ta do tąd nie wiel kie. Wę gier ki bar dzo
ład ne”530. i wnet in for mu je ją: „Wy ciecz ka uda ła się pysz nie”. Pro si, aby ko re -
spon den cję do nie go kie ro wać z do pi skiem „u Klim ka Ba chle dy na Ka spru -
siach – bo tam bę dę miesz kał z Ho esic kiem, któ ry mnie do sie bie za pra sza.
Za czą łem już pi sać wy ciecz kę”531. 

Ka zi mierz jest w swo im ży wio le: „Za ko pa ne mi łe. Du żo tu sły szę kom ple -
men tów […]. sien kie wi cza po zna łem, bar dzo uprzej my. Urzą dzam ogrom ną
wy ciecz kę w no cy na Świ ni cę z po chod nia mi. […] W ogó le do brze tu, a że
do syć lu dzie po chle bia ją mo jej próż no ści, więc tym le piej. […] Pięk nych pań
i pa nien nie wie le. Jest ja kaś bar dzo ład na hra bian ka Po niń ska, z któ rą po dob -
no mam iść na wy ciecz kę z Cie cha now ską do Czar ne go sta wu. […] Jest tu
Ga wa le wicz, du żo się wi du je my. U Chmie low skich by łem, a raz okrop nie śmy
się upi li, my «słoń ca», tj. Chmie low ski i ja, tak że nas «gwiaz dy», Ho esick, Pro -
kesch i in ni, pod rę ce do do mu od pro wa dzi li”532.

„Ko cha na ma mu” nie mal bez po śred nio uczest ni czy w ży ciu sy na: „U sien -
kie wi cza by łem po raz dru gi wczo raj z Pio trem Chmie low skim; po szli śmy ka -
wa łek do la su na spa cer”. Za baw ne by ło pa trzeć – zda się mó wić Ka zio – jak
„sien kie wicz prze ła zi dziu rą w pło cie, bar dzo ele ganc ko ustę pu jąc Po tkań skie -
mu i mnie pierw szeń stwa”533. 
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Ze wspo mnia nym wy żej ma ria nem Ga wa le wi czem mie li śmy już oka zję po -
znać się (w ese ju Kart ki z po dró ży); a Wła dy sław Jó zef Pro kesch (1863–1923) to
dzien ni karz oraz kry tyk li te rac ki i te atral ny zwią za ny z kra kow ską „No wą re for -
mą”. Na to miast Piotr Chmie low ski (1848–1904) to zna ny i ce nio ny hi sto ryk 
li te ra tu ry i kry tyk za in te re so wa ny pol skim pi śmien nic twem o Ta trach i do strze -
ga ją cy tak że li te ra tu rę sło wac ką. W Ta trach by wał, po cząw szy od 1877 r., ma jąc
za prze wod ni ków Ję drze ja Wa lę star sze go i je go sy na Ję drze ja (młod sze go).
od 1891 r. za miesz kał z ro dzi ną w Za ko pa nem i wpro wa dzał swo ich sy nów w tu -
ry sty kę. Je den z nich, Ja nusz, wy rósł – jak już mó wi li śmy – na wy bit ne go czło wie -
ka gór: ta ter ni ka i au to ra pierw sze go prze wod ni ka po Ta trach prze zna czo ne go
tak że dla upra wia ją cych trud ne wspi nacz ki 534. 

Piotr Chmie low ski re da go wał zna ne war szaw skie cza so pi smo „ate neum”
i Ka zi mierz już pod ko niec li sto pa da 1889 r. na pi sał do nie go pierw szy list,
a w 1894 r. ten ce nio ny w śro do wi sku in te li gen cji mie sięcz nik za mie ścił osiem
wier szy Tet ma je ra z cy klu: Z Ta tr535, któ re we szły w skład ko lej ne go to mu je go
po ezji 536. sta ni sław Tar now ski, oma wia jąc ów tom, wy róż nił Me lo dię mgieł noc -
nych i Na że la znej dro dze, ale zgło sił dwie uwa gi: „Na przód i na wia so wo tę ma -
łą, że or ły i lim by zja wia ją się zbyt czę sto. a po tem waż niej sza. au tor ma bar dzo
ży we, bar dzo po etycz ne uczu cie na tu ry, i bar dzo szczę śli wy dar, czy od bi ja nia jej,
czy od da wa nia wra żeń w niej do zna nych. ale sko ro go ma, to niech się wy -
strze ga po wta rza nia za dru gi mi. sło wac ki od daw na, sien kie wicz od nie daw na,
do star czy li na szym po etom i pi sa rzom ty le ko lo rów i ty le ry sun ków, że lu dzie
czer pią z nich bez skru pu łu i upa mię ta nia, tak iż nie zrów na ne spo so by tam tych
już za czy na ją po wsze dnieć, jak po wsze dnie je (choć nie tra ci) naj pięk niej szy ob -
raz, kie dy go roz nie sie po świe cie ty sią ce oleo dru ków. Kto nie mo że ina czej,
niech so bie ko piu je mniej wię cej zręcz nie sło wac kie go czy sien kie wi cza. ale
ko go stać na to, że by la tał o wła snych skrzy dłach – a p. Tet ma je ra na to stać –
ten niech się wy strze ga szwaj car skich gra cji i rzew no ści i po zor nych re ali zmów
sło wac kie go, i tych mie nią cych; tę czo wych, opa lo wych nie zli czo nych i nie zrów -
na nych od cie ni, któ ry mi sien kie wicz ma lu je swo je kra jo bra zy. Już się lu dzie za -
nad to na to rzu ci li, już ich tam za wie le czer pa ło i czer pie; trze ba się od te go
ści sku od da lić, i sta nąć na bo ku, osob no”537.

Pod ko niec sierp nia Ka zio draż ni Fer dzia prze chwał ka mi: „By łem przy mor -
skim oku z ład ną pan ną”538, a mie siąc póź niej zwie rza się przy ja cie lo wi: „mnie
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z Za ko pa ne go wy je chać się nie chce: ci cho tu, pu sto, śnieg raz w raz sy pie na gó -
ry i gi nie. By łem kil ka ra zy przy mor skim oku, śnie gi po ko la na, zim no ni żej
ze ra ra no, ale ogrom nie by wa ło we so ło. Po lo wa łem trzy dni na ko zy, jed nak bez
skut ku”539.

We wrze śniu Ka zi mierz opu bli ko wał bar dzo in te re su ją cy re por taż W Niż -
nie Ta try (Wra że nia z wy ciecz ki gór skiej). oto wy bra ne frag men ty. „Ce lem mo -
im jest zwie dze nie Niż nich Tatr, czy li Lip tow skich, przede wszyst kim Kra lo wej
Ho li, ja ko głów ne go po ło że niem, choć co do wy so ko ści dru gie go do pie ro
w tym pa śmie wierz choł ka. Ta try prze ciąć chcę do li ną Gą sie ni co wych sta wów
i do li ną Ko pro wą. ru sza my…” – po wia dał au tor. „Jest nas trzech: ku zyn mój,
dwu dzie sto let ni stu dent uni wer sy te tu, tra garz Jó zek i ja. Wy pra wa w nie zna -
ne stro ny uśmie cha się nam, bo śmy już Ta try wzdłuż i wszerz zbie gli i w ta kie
ich miej sca zaj rze li, gdzie po pro stu ro bi ło się zim no ko ło ser ca”. 

Wy szli z do mu w Za ko pa nem za ska ku ją co póź no, oko ło pierw szej po po -
łu dniu, nic za tem dziw ne go, że pod cho dząc pod prze łęcz Li lio we, spo tka li „po -
wra ca ją ce go z du żej wy ciecz ki” Pio tra Chmie low skie go pro wa dzo ne go przez
Ję drze ja Wa lę młod sze go. re fe ru je po my sło daw ca wy pra wy:

„sta je my na Li lio wem. Tu obej mu ję ab so lut ną ko men dę, al bo wiem gó ral, któ -
ry z na mi idzie, da lej gór wca le nie zna. skrę cam w le wo po nad Wierch ci chą
Do li nę ku Wa lent ko wej; wie dzie nas do sko na ła ścież ka To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go aż na Prze hy bę ku Ciem nym smre czy nom. Po dro dze przy pa tru je my się
ślicz nej Do li nie Piar ży stej, Ciem no smre czyń skim sta wom z pysz nym wo do -
spa dem, mie dzia ne mu, tur niom mię gu szo wiec kim, Cu bry no wi [Cu bry nie],
wier chom Po śred nie mu, Hru be mu i Krzy wa nio wi. Na do le szu mi las i prze -
rzy na ją cy go po tok. Ścież ka się koń czy i «tra ci», ale tra fia my na no we, jak by je
kto siał przed na mi”. 

Do cza su, ale po ko lei. Naj pierw po słu chaj my do świad czo ne go wę drow ca:
„Lu dzie, któ rzy za wsze cho dzą z prze wod ni ka mi, choć by od ro ha czów i oso -
bi tej, po Ger lach i Haw rań Ta try prze szli, bę dą je zna li tyl ko po wierz chu, iść
bo wiem bę dą utar ty mi szla ka mi: la sy znaj dą prze cię te ścież ka mi, w ma li nia -
kach, gąsz czach, «hra ściach» znaj dą wy dep ta ne dróż ki. Tym cza sem Ta try ma ją
ca łe pusz cze w so bie, gę stwi ny, przez któ re się jak w pusz czach ame ry kań skich
z sie kie rą w rę ku prze dzie rać trze ba, wą do ły, ja my, roz pa dli ny, za ro śla, któ re
po pro stu sto ją mu rem przed to bą i nie pusz czą cię ani kro ku na przód. Po dob -
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ną pusz czę wi dzia łem, za błą dziw szy przed 2-ma la ty od ru si no wej Ja wo rzy ny
ku Nie bie skiej Do li nie, te raz zaś, w Do li nie Ko pro wej, nie rów nie wspa nial szą”.

Go dzi ny ucie ka ją, „a las «nie wce się bez kur cy jo skoń czyć», jak mó wi Jó zek.
ale co to? «Wa tra! icie jom!»» – wo ła Jó zek, któ re mu du sza z ra mie nia wra ca
te raz «do wnu ka” (do wnę trza). Pod cho dzi my: kil ku chło pów lip tow skich,
pod po ło wą da chu, opar te go na zie mi, le ży ko ło ognia, obok ko sy. Przy szli ko -
sić tra wę pod Krzy wa niem, mi ny ma ją nie zbyt za chę ca ją ce do spę dze nia wraz
z ni mi no cy, ru sza my więc da lej, po sta na wia jąc spać w le sie pod go łym nie -
bem”. Czas bie gnie. „By ło już mo że ko ło pół no cy, gdy śmy do tar li do ja kiejś
pro stej szo py wo lar skiej, i tam przy wspa nia łej wa trze noc prze pę dzi li”.

Wtrąć my, że wła śnie le śna gę stwa u wy lo tu Do li ny Ko pro wej, pod Kry wa -
niem, po ja wi się – au tor ską de cy zją Tet ma je ra – w je go nie co póź niej szej Śmier -
ci Ja no si ka… Na za jutrz wę drow cy ko le ją do tar li do Po pra du, a w na stęp ne dni
osią gnę li Kra lo wą Ho lę, po tem na ję li wóz i wresz cie znów po cią giem do mi -
ku ła sza, jak po tocz nie Po la cy na zy wa li Li towský svätý mi kuláš – mia sto waż -
ne w pro ce sie kształ to wa nia się współ cze snej sło wac kiej toż sa mo ści na ro do wej.
au tor po bież nie pi sze o zwie dza nych mu ze ach i wy glą dzie tam tej sze go lu du.
Nas jed nak in te re su je ta ka oto opi nia: „ol brzy mi cień Ja no si ka zda je się wszę -
dzie błą dzić po Lip to wie. Wszak ci to sa me Ta try pła ka ły po nim, je że li wie -
rzyć ma my pie śni:

Ję com Ta try, ję com, Ja no si ka mę com,
Go rzyj ję cyć bu dom, kie go wi sać pu dom…

ma to jed nak w so bie wiel ki urok cho dzić ty mi dro ga mi, któ ry mi Ja no sik
cho dził, tra fić na ja kiś pra sta ry, opa lo ny świerk, pod któ rym on mo że spo czy -
wał, uj rzeć nad ła ma ne kra ty w oknie, któ re on mo że nad ła mał. Do wo dzi to za -
pew ne wiel kie go bra ku po czu cia ety ki, ale jed nak ta kie to jest ja kieś
ar ty stycz nie pięk ne!…

Do praw dy, moż na zu peł nie zro zu mieć dok to ra Cha łu biń skie go, któ ry nie -
raz ża ło wał, że się wcze śniej nie uro dził i ze swo imi Wojt ka mi i szym ka mi nie
mógł «za buc ki wy sko cyć». Na in nym miej scu i na pod sta wie pew nych stu diów
sze rzej mó wić bę dę o ostat nich «do brych chło pach» pod ta trzań skich i – niech
tam na mnie, kto chce, gro my ci ska – ja ża łu ję, że już nie moż na śpie wać:
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Nie bój się, Ja nic ku, nie bój się, nie zgi nies,
Wyjń dzies do wir syc ka, sie kie rec kom zwi nies”.

Zwie dza nie oraw skie go Zam ku i spo glą da nie na pół noc. „Wi do ki od stro -
ny lip tow skiej na Ta try prze pysz ne. i ta ka re flek sja: kto chce ma rzyć pod oraw -
skim Zam kiem, niech oglą da go w księ ży co wą noc, ci chą i po god ną. […]
Ja no sik wy ro śnie mu do roz mia rów achil la, je go to wa rzy sze i na stęp cy bę dą
mu ta ki mi bo ha te ra mi, jak Ulis ses i Dio me des. Wy obraź nia po cznie roz wi jać
po wo li skrzy dła, lot co raz szer szy brać, aż opły nie Ta try, od two rzy so bie za mar -
łą ich prze szłość i wy bu du je wiel ki, za cza ro wa ny gmach pół tra dy cyj nej praw -
dy, pół mi to lo gicz nej ba śni, pe łen zło ta i krwi, bo ha ter stwa i zbrod ni, roz-
kieł zna nia dzi kich na mięt no ści i ogrom nej, sze ro kiej po ezji”540.

oczy wi ście tym mło dym to wa rzy szem wy pra wy był Ta de usz że leń ski, któ -
ry tak pi sał po la tach: „By łem, mię dzy czter na stym a osiem na stym ro kiem ży -
cia, to wa rzy szem włó częg gór skich Ka zi mie rza Tet ma je ra, mło de go wów czas
po ety, dla któ re go po wzią łem fa na tycz ne uwiel bie nie”. i na stęp nie po wia dał:
„Tet ma jer był nie zrów na nym przo dow ni kiem wę dró wek gór skich. Znał szla -
ki nie ba nal ne, przej ścia do li na mi o dzie wi czej ro ślin no ści, za wa lo ne pnia mi
swo bod nie próch nie ją cych drzew”541.

W tym cza sie zna ne nam „ate neum” da ło sie dem so ne tów Ka zi mie rza,
wśród któ rych zna la zły się tak że in spi ro wa ne gó ra mi 542. W po ło wie wrze ś-
nia 1896 r. w li ście z Kra ko wa po eta py tał re dak to ra te go mie sięcz ni ka: „Jak
zdro wie sza now ne go Pa na Pro fe so ra. Za ko pa ne bądź co bądź mu sia ło swo je
zro bić”. Na to miast w na stęp nym (Kra ków 1 X [18]96) ujaw niał: „W «ate -
neum» zaś chciał bym wy dru ko wać w przy szło ści Śmierć Ja no si ka, po dług sło -
wac kie go po ema tu Za hor ske ho, do któ re go mam się ocho tę za brać; jest
bo wiem do syć in te re su ją cy, w for mie rap so dów serb skich pi sa ny i dał by się
po pol sku ład nie opra co wać”543.

re dak tor nie sko rzy stał z tej pro po zy cji, ale w swo ich re cen zjach i więk szych
opra co wa niach zaj mo wał się twór czo ścią Ka zi mie rza. Na przy kład w omó wie -
niu dru gie go zbio ru je go Po ezji za uwa żał, że spo śród za miesz czo nych tam utwo -
rów „war to od zna czyć sze reg tych, któ re po eta po świę cił od ma lo wa niu pięk no ści
«ro dzin nych» Tatr swo ich, do któ rych wciąż czu je tę sk no tę”. Kry tyk się ga też
do pierw sze go to mu, by po wie dzieć: „Po eta sil nie od czu wa róż no rod ne pięk -
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